
ت                       السنة الثانية عشرة             
ّ
 هـ0341جمادي اآلخرة               الدرعي

 م9112العدد السادس واألربعون                                                     يونيو 

ُِٗ 

 األلقاب والكىن

 وعالقتها بادلهن والصناعاث واحلرف 

 بغرب اجلزيرة العربيت عرب العصىر 
 الدكتورة:

 نعيمة بنت عبد اهلل بن دهيش

 دلقدمت:

اإلسالـاإلنسافالكادح،كرفعشأنو:فاإلسالـيرلأفالعملضربمنالعبادة،كلذلك لقدكـر

فىاٍمشيواُبمىنىاًكًبهىاكىكيليوافقاؿاختصوبالتمجيدكدعاإليو، ذىليوًلن الًَّذمجىعىلىلىكيمياٍْلىٍرضى تعاىل:"ىيوى

ةيفىانتىًشريكاُباٍْلىٍرًضكىابٍػتػىغيواًمنفىٍضًلاللًَّو"كقاؿ،(ُ)ًمنرٍِّزًقًو" :"فىًإذىاقيًضيىًتالصَّالى
،كعنا١تقداـ(ِ)

بنمعديكربالزبيدمعنرسوؿاهلل أطيبمنانكسبالرجلكسبصلىاهللعليوكسلمقاؿ:"ما

".(ّ)عمليدهكماأنفقالرجلعلىنفسوكأىلوككلدهكخادموفهوصدقة

                                                 

 بكالوريوستاريخمنكليةالشريعةكالدراساتاإلسالميةّتامعةأـالقرلٔتكةا١تكرمة. 

 ىػ.َُْٕماجستَتمنقسمالدراساتالعلياالتارخييةكاٟتضاريةمنالكليةكاٞتامعةنفسهاعاـ -

 ىػ.َُِْدكتوراهعاـ -

 يخكاٟتضارةبكليةالشريعةّتامعةأـالقرلٔتكةا١تكرمة.تعملاآلفأستاذانمساعدانبقسمالتار -

 

.ُٓسورةا١تلك،اآلية:(ُ)
.َُ(سورةاٞتمعة،اآلية:ِ)
.ُِّٕ،حديثرقمِّٕ،صِأخرجوابنماجوُبسننو،كتابالتجارات،باباٟتثعلىا١تكاسب،ج(ّ)
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بعيدان كاف إذا خاصة باحًتاـ، تتمتع فكلها العمل بُتأنواع يفرؽاإلسالـ احملرمات،كمل عن

ممهنةأكحرفةأكصنعةشريفة،أكمنفللمسلمأفيكتسبقوتوكقوتمنيعوؿعنطريق٦تارسةأ

علىحراـ،كًلتقًتفْتراـ. ٕتارةأكزراعةأكأمكظيفةمنالوظائف،مادامتًلتقـو

كًلينبغيللمسلمٖتقَتبعضا١تهنكاْلعماؿ،فقدهنىالرسوؿالكرميصلىاهللعليوكسلمعن

كل أفالكرامة رضوافاهللعليهم علمأصحابو كما ُبذلك، كأفا٢توافكالضعة ُبالعمل، الكرامة

 اًلعتمادعلىمعونةاآلخرين.

كحدهاًلحتقار،كمنأدلة٘تجيداإلسالـيستوجبفعيشا١ترءعالةعلىسعيغَتهىوالذم

للعملأفالرسوؿنفسواشتغلُببدءحياتوبالرعي،كمااشتغلبالتجارة.قاؿصلىاهللعليوكسلم:

علىظهرهفيبيعهافيكفاهللهباكجهو،يأٌباٞتبلفيأٌبْتزمةمنحببدكمحبلوٍب"ْلفيأخذأح

.(ُ)خَتلومنأفيسأؿالناسأعبوهأكمنعوه"

فالعملكاإلنتاجيرتقيافُبنظراإلسالـإىلمستولالتعبد،بلمستولاٞتهادُبسبيلاهللحىت

سعيُبطلبالرزؽعلىاًلنقباعإىلالعبادة.أفالنيبصلىاهللعليوكسلمفضلالعملكال

تعاىل: فيقوؿ اٟتفاظعليها كمنٍب عليها الشكر تقتضي نعمة العمل أف اعترباإلسالـ كما

يىٍشكيريكفى" "لًيىٍأكيليواًمنٙتىىرًًهكىمىاعىًملىٍتويأىٍيًديًهٍمأىفىالى
،ىذهىيمنزلةالعملُباإلسالـ.(ِ)

كمهن٥تتلفةتسدحاجاهتمكمتبلباهتمُب٥تتلفشئوفمنبقةاٟتجازحرؼُبكلقدكافللناس

حياهتم.

                                                 

.ُٕٔ/ُأخرجواإلماـأٛتدُبمسنده:(ُ)
.ّٓآلية:سوريةيس،ا(ِ)
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كقدتصديت٢تذاالبحثْلبُتمدلالعالقةبُت٦تارسةتلكا١تهنكاٟترؼ،اليتكانت٘تارس،

كبُتألقابككٌتبعضاْلسرالقاطنةٔتنبقةاٟتجاز.

إىلتلكا١تهن،ككيفكافيالقي-جاىليتهمخاصةُب-كبينتخالؿدراسيتىذهنظرةالعرب

التحقَتكاًلستهانة،كقدعلمنارسولناالكرمي نغَتكجهتناكنظرتناإىلأفصلىاهللعليوكسلمبعضها

تلكا١تهن،كالنظرإىلكلمنيعملبكديدهكعرؽجبينوبالتقديركاًلحًتاـ،كاهللا١تستعاف،كعليو

 التكالف..

 : أهمية العمل اليدوي وأهمية استثمار الوقت: الصنعة في اللغة: الفصل األول

كرجل اليدين، بعمل كماىرة أمحاذقة اليدين: صناع امرأة فيقاؿ: كعملو، الصانع ىيحرفة

حاذؽ أمصانع اليدين: (ُ)صنيع اهللتعاىل: قاؿ شىٍيءو"، كيلَّ الًَّذمأىتٍػقىنى اللًَّو "صيٍنعى
إف(ِ) كقيل: .

 يسمى:الصنع كعملو الصانع، ىيحرفة كالصناعة: الفعلالصادرعناإلنساف، كىو الفعل، إجادة

.(ّ)الصنعة

 : غتادلهنت يف الل 

مهن ديهن مهن كقد ك٨توه، كالعمل با٠تدمة، اٟتذؽ ىي: صنعتوانا١تهنة ُب عمل إذا كُب(ْ):

اٞتمعةفقا لت:قالتعائشةرضياهللعنها:اٟتديث،عنحيِتبنسعيدأنوسأؿعمرةعنالغسليـو

                                                 

بَتكت:دار-.ِط-.ٖتقيقأٛتدعبدالغفورعبار؛ُِْٓ/ّإٝتاعيلبنٛتاداٞتوىرم.الصحاح)تاجاللغةكصحاحالعربية((ُ)
.َٖٓ/ْالعلمللماليُت.كابنمنظوراْلفريقي.لسافالعرب

.ٖٖسورةالنمل،اآلية:(ِ)
.ُِْٓ/ّكالصحاح:،َِٖٓ/ْلسافالعرب:(ّ)
.َِْٗ/ٔافالعرب:لس(ْ)
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.(ُ)اغتسلتم"ىيئتهم،فقيل٢تملوكافالناسمهنةأنفسهم،ككانواإذاراحواإىلاٞتمعةراحواُب"

العمل امتهنالرجلكمهن:عملُبصنعتو،كامتهن:اٗتذمهنة،كا١تهنة: كا١تهنةتعٍتالعمل،

حيتاجإىلخربةكمهارةكحذؽُب٦تارستو.

كافالنيبعن كاف"يصنعُببيتوقالت:صلىاهللعليوكسلماْلسودقاؿ:سألتعائشةما

.(ِ)"يكوفُبمهنةأىلوتعٍتخدمةأىلوفإذاحضرتالصالةخرجإىلالصالة

 

 احلرفت يف اللغت:

يقاؿجاءفالفباإلحرا ا١تاؿ، منتنمية مأخوذة با١تاؿؼاٟترفة جاء كفالفحيإذا رؼالكثَت،

.(ّ)هناكىهناىلعيالوأميكسببعملومن

،كىيالصنعةهؼْلىلوكاحًتؼ،أمكسبكطلب،كاٟترفة:جهةالكسبكمصدركيقاؿحرٌ

.(ْ)اليتيرتزؽمنها

يشتغلبواإلنساف(ٓ)،كالصناعةاليتيرتزؽمنها،كىيجهةالكسبالبعمةكاٟترفة: ،ككلما

                                                 

.ُٖٔحديثرقمَّٕ/ُكتاباٞتمعة،بابكقتاٞتمعةإذازالتالشمس:صحيحة،أخرجوالبخارمُب(ُ)
حديثرقم:ِّٗ/ُالصالةفخرج:كتاباٞتماعةكاإلمامة،بابمنكافُبحاجةأىلوفأقيمتصحيحة،والبخارمُبجرخأ(ِ)

.ْْٔ
.ُِّْ/ْالصحاح:(ّ)
.ّٖٗ/ِافالعرب:(لسْ)
بَتكت:دارإحياءالًتاثالعريب،-٤تمدمرتضيبن٤تمدالواسبيالزبيدم.تاجالعركسمنجواىرالقاموس؛ٖتقيق:إبراىيمالًتزم.(ٓ)

،ُّّ،صِّـ،جُٖٔٗىػ/َُْٔ
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.(ُ)هاْلنوينحرؼإلي؛يسمىصنعةكحرفة

 أهميت العمل اليدوي:  

ا١تهن:مهنةىذهمنديتهنها،كمنبعضاٟترؼكا١تهن،كٖتتقركانتالعربقبلاإلسالـٖتتقر

هبا كاليتتعٍتُباللغة:العبدالرقيق،ككافأصحاب"القن"اٟتدادة،حيثكانوايبلقوفعلىمنيقـو

اٞتاى ُباجملتمع كضيعة طبقة ا١تهنيشكلوف فاليىذه اٟتجاز، كًليتزكجوفزليُبمنبقة كجوهنم،

دثإليهم.حمنهم،كماكانوايأنفوفمن٥تالبتهمكالت

فكانتبزعمهميعتقدكفأهناحرؼالعبيدكا٠تدـكاْلعاجمكا١تستضعفُتُباْلرض،كقديكوف

مقيدةٟتريتهمكحركتهم،كىمم علىسببعزكفهمعنبعضا١تهنكاٟترؼاعتقادىمبأهنا نتعودكا

،فالعربًلتأنفمنالعملُبءاٟتركةكاْلسفاركالًتحلكاًلنتقاؿمنمكافإىلمكافْتثانعنالكال

كالغزؿكالنسيجالذمكافمنتشرانُبحاضرةالعربكباديتها،كماكانتالباديةٖتتقرالتجارة،كالرعي،

نالعملهبا.أيضانمهنةالزراعةدكفاٟتضرالذينًليركفبأسانم

ٍبجاءاإلسالـليؤكدمشركعيةالعمل،كحاجةاإلنسافإليودكفتفضيلعملعلىاآلخر،كإمنا

الذمحيقاْلصلُب العمل ىو العمل السعيمشركعية على حثاإلسالـ كقد الكسباٟتالؿ، ق

كاًلنتشارُباْلرض،كابتغاءالرزؽاٟتالؿفيها.

ٟتقُبأفيزاكؿأمعملمشركعيناسبو،كتكوفلديوالقدرةعلىلقدأعبىاإلسالـكلفردا

القياـبو،كالعملالصاحليدرعلىاإلنسافأفضلا١تكاسبُب٥تتلفأنواعالتجارةكالزراعةكالصناعة

                                                 

.ُُّ،صّـ،جُُْٓىػ/َُّْبَتكت:دارالفكر،-٤تمدبنيعقوبالشَتازم،الفَتكزآبادم.القاموساحمليط.(ُ)
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.(ُ)كسائراٟترؼا١تشركعةاليتتعودعليوبالرزؽاٟتالؿفتحميومكاسبومنذؿالسؤاؿ

ا١تس عيد عقبانتهاءحىتُبيـو كالشراء بالبيع ٢تم أذفاإلسالـ اٞتمعة لمُتاْلسبوعييـو

ال ذًٍكًر ًإىلى فىاٍسعىٍوا اٞتٍيميعىًة ًمنيػىٍوـً ًة نيوًدملًلصَّالى ًإذىا آمىنيوا الًَّذينى أىيػُّهىا كىذىريكاالصالة:قاؿتعاىل:"يىا لًَّو

لَّكيٍمًإفكينتيٍمتػىعٍ ره يػٍ ذىًلكيٍمخى اٍلبػىٍيعى ةيفىانتىًشريكاُباٍْلىٍرًضكىابٍػتػىغيواًمنفىٍضًلاللًَّو*لىميوفى فىًإذىاقيًضيىًتالصَّالى

ًثَتنالَّعىلَّكيٍمتػيٍفًلحيوفى" كىاذٍكيريكااللَّوىكى
.(ِ)

كالعمل،حىتكىوُبلباسكَباٟتجكمواٝتوأجازاإلسالـأيضانللمسلمأفيزاكؿأعماؿالتجارة

اإلحراـ أىفتػىٍبتػىغيوٍافىٍضالنمِّنرَّبِّكيٍمفىًإذىاأىفىٍضتيممٍِّنعىرىفىاتو عىلىٍيكيٍمجينىاحه ،كذلكبقولوعزكجل:"لىٍيسى

اكيٍمكىًإفكينتيممِّنقػىٍبًلًولىًمنىالضَّآلُِّتى" كىاذٍكيريكهيكىمىاىىدى اٍلمىٍشعىًراٟتٍىرىاـً فىاذٍكيريكاٍالٌلوىًعندى
.(ّ)

مدلاحًتاـكب الغراء اإلسالمية بينتالشريعة فقد كتقضىحوائجالناس، الكوف، العمليعمر

العملاليدكم،كأفكلمنينتسبإليوكيؤديوجيداًلحًتاـكالتقدير،كأكدتعلىأفمنديارسوًل

يتعرضإىلأممهانة،بلىيمدعاةللفخركاًلعتزازلكونويًتزؽبصنعيده.

" النُّشيوريقاؿتعاىل: كىإًلىٍيًو ًمنرٍِّزًقًو كىكيليوا ُبمىنىاًكًبهىا فىاٍمشيوا ذىليوًلن اٍْلىٍرضى لىكيمي الًَّذمجىعىلى ىيوى

.(ْ)"

ماأكلأحدطعاماقط،خَتان":صلىاهللعليوكسلمكمايؤيدذلكماكردُبحديثرسوؿاهلل

                                                 

.ُِٕـ،صََِٓىػ/ُِْٔعبدالعزيز٤تمدسندم.اْلحكاـُبحقوؽاإلنسافُباإلسالـ،الببعةاْلكىل،(ُ)
.َُ،ٗسورةاٞتمعة،اآليتاف:(ِ)
.ُٖٗسورةالبقرة،اآلية:(ّ)
.ُٓسورةا١تلك،اآلية:(ْ)
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".(ُ)والسالـكافيأكلمنعمليدهمنأفيأكلمنعمليده،كأفنيباهللداكدعلي

لإلنساف،فينبغيأفينتفعهبذهالنعمة،ىذاىومبدأاإلسالـ:فإفاْلرضقدىيأىااهللكسخرىاذلوًلن

كيسعىُبجوانبهامبتغيامنفضلاهلل.

اءلبرزقو،باسمالتفرغللعبادة،أكالتوكلعلىاهلل،فإفالسمطكًلحيلللمسلمأفيكسلعن

.(ِ)كًلفضةانًل٘تبرذىب

معذلكأفًلينفكاٟتالؿأفضلمنالعباداتالبدنية،كلكنينبغيبكسبكالقياـْتقالعياؿ

ؿأعبينااليدللعمل،كاللسافعنذكراهللتعاىلكلوبقلبو،كافأبواٟتسنيعملبا١تسحاةدائمانكيقو

 لق،كالقلبللحق.للخ

عنوقاؿ:قاؿرسوؿاهللصلىاهللعليوكسلم:"إفمنالذنوبذنوبانًلعنأيبىريرةرضياهلل

فمايكفرىايارسوؿاهللقاؿ:يكفرىاالصالةكًلالصياـكًلاٟتجكًلالعمرة" ُبطلب"قالوا ا٢تمـو

كقاؿ(ّ)"ا١تعيشة كسلم. صلىاهللعليو الفريضةريطلباٟتالؿف": بعد السالـ:.(ْ)"ضة عليو كقاؿ

".(ٔ)طلباٟتالؿجهاد":صلىاهللعليوكسلم.كقاؿأيضان(ٓ)"طلباٟتالؿكاجبعلىكلمسلم"

قاؿ:حدثناشاذافقاؿ:سألتاٟتسنبنحيِتعنشيءمنأمرا١تكاسبفقاؿ:قدامة٤تمدبنكعن

عل منلقاءكماءالفرات،ٍبقاؿ:قاؿاٟتسنيعٍتالبصرم:طلباٟتالؿأشديإفنظرتُبىذاحـر

                                                 

.ُٔٔٗ،حديثرقمَّٕ/ِالرجلكعمليده.أخرجوالبخارمُبصحيحة،كتابالبيوع،بابكسب(ُ)
.ٖٗـ،صُِٔٗىػ/ُِّٖدمشق:ا١تكتباإلسالمي،-.ِط-يوسفالقرضاكم.اٟتالؿكاٟتراـُباإلسالـ.(ِ)
.ّٖصُجأخرجوالبرباينُبا١تعجم(ّ)
.ْٕصَُجأخرجوالبرباينُبا١تعجم(ْ)
.ِِٕصٖجسطأخرجوالبرباينُبا١تعجماْلك(ٓ)
.ّٖ/ُ:أخرجوالشهابُبمسنده(ٔ)
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.(ُ)الزحف

كحثاإلسالـا١تسلمُتعلىكسبالعيشبالعملاليدكمباٟتالؿ،فكافالصحابةرضوافاهلل

عليهم،كأفاضلاْلمةديتهنوفأنفسهمكيسعوفعلىعيا٢تمتعففانكتواضعان.قاؿإماـاٟترمُتاٞتويٍت:

.(ِ)كاضبربواكجاعوا""لوترؾالناسا١تكاسبمعولُتعلىاًلصبياد،٢تلكواكضاعوا

لفظا١تكاسب:فهوبذلكحيثعلىطلبالرزؽ،كيدعولإلنتاجبعناصرها١تختلفة،إذيشمل

استثمارأمعنصرمنعناصراإلنتاجا١تتوافرةلدلاإلنساف،كباْلخصعنصرالعمل،لكونوالقاسم

 ا١تشًتؾُبغالبالعملياتاإلنتاجية.

فيو١تابومنقواـالدينبإعانةا١تسلمعلىالعبادة،كقواـالدنيايسعفتأٌبأمهيةطلبالرزؽكال

بإعماراْلرضكٖتقيقاستخالؼاإلنساففيها.

يناؿ كإمنا أعالىا، يناؿمنالدرجة منو ًلبدلو باكتسابما "إفا١ترء الشيباين: كيقوؿاإلماـ

بو،فيكوففرضانٔتنزلةالبهارةْلداءالصالة،ذلكبإقامةالفريضة،كْلنوًليتوصلإىلإقامةالفرضإًل

حي كإمنا بدنو، الفرائضبقوة أداء من ديكنو أف أحدىا منكجوه: ذلكبالقوتعادة،صكبيانو لو ل

كُب العقاب، يستوجب كباًلنتهاب اًلنتهاب، أك التغالب أك اًلكتساب طرؽ: القوت كلتحصيل

ُتجهةاًلكتسابلتحصيلالقوت.ككذاًليتوصلإىلأداءالتغالبفساد،كاهللًلحيبالفساد،فتع

للوإًلباًلكتسابعادة،كماًليتأتىإقامةصالصالةإًلبسًتالعورة،كإمنايكوفذلكبثوب،كًلحي

                                                 

ىػ/َُْٖالكويت:الدارالسلفية،-.ُط-.ٖتقيق٤تمدبنٛتداٟتمود؛رعوعبداهللبن٤تمدأبوبكرالقرشيالبغدادم.كتابال(ُ)
.ُُٕصُـ/جُٖٖٗ

الدكحة:-.ُط-.الظلم:ٖتقيقعبدالعظيمالديبعبدا١تلكبنعبداهلل،أبوا١تعايلاٞتويٍت.إماـاٟترمُت،غياثاْلممُبالتياث(ِ)
.ِّٖصَِْىػ:فقرةََُْجامعةقبر،-كليةالشريعة
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.(ُ)الفرضإًلبويكوففرضاُبنفسو

ىُبا١تعاشعفأفيسعلىاإلنسا"الدنيا:ركقاؿابنخلدكفمؤكدانعلىأمهيةالعملُبقياـأمو

.(ِ)"كاًلعتماؿُبٖتصيلومنكجوىو،كاكتسابأسبابو

فاإلنسافمىتاقتدرعلىنفسوكٕتاكزالضعفسعىُباقتناءا١تكاسبلينفقما"ٍبأضاؼ:

.(ّ)"آتاهاهللمنهاُبٖتصيلحاجاتوكضركراتو

مرمي٥تاطبانورةمرمييقوؿاهللتبارؾكتعاىل،كُبسكمانككيفانكبالعمليكوفاإلنتاج،كيزدادبزيادتو

ًنيِّا"عليهاالسالـ: "كىىيزِّمإًلىٍيًكًّتًٍذًعالنٍَّخلىًةتيسىاًقٍطعىلىٍيًكريطىبناجى
فاهللعزكجلقادرعلىرزقها(ْ)

ابالرزؽلة،كلكناهللأمرىابذلكليعلمعبادهأًليًتكوااكتسخكإطعامها،كلوملهتزبيدىاجذعالن

 .(ٓ)كطلبو،كبذؿاْلسبابللحصوؿعليوبالعمل

جةالتوكل،عنصاحلابناإلماـأٛتدبنحنبلأنوسأؿأباهعنالتوكل،كًلينبغيترؾالعملْت

التوكلحسن،كلكن قاؿ:ؾأفيكتسبكيعملحىتيغٍتنفسوكعيالوكًليًتينبغيفقاؿ: العمل،

كسيئل .(ٔ)ًليعملوفكيقولوف٨تنا١تتوكلوف،فقاؿ:ىؤًلءمبتدعوفأيبكأناشاىدعنقـو

                                                 

ـ،ُٖٔٗبَتكت:دارالكتبالعلمية،-.ُط-٤تمدبناٟتسنالشيباين.اًلكتسابُبالرزؽا١تستباب؛ٖتقيق٤تمودعرنوس.(ُ)
.ّْ،ّّص

عربكديوافا١تبتدأكا٠تربُبأياـالعربكالعجمكالرببركمنعاصرىممنذكمالسلبافاْلكرب،اٞتزءعبدالرٛتنبنخلدكفا١تغريب.ال(ِ)
.ٕٔـ،صُُٔٗبَتكت،لبناف:مكتبةا١تدرسةكدارالكتاباللبناينللبباعةكالنشر،-.ِط-اْلكؿا١تسمىبػ)ا١تقدمة(.

ا١ترجعالسابق.(ّ)
.ِٓسورةمرمي،اآلية:(ْ)
.ِّٕ/ُإبراىيمالبحاكم.اًلقتصاداإلسالميمذىبانكنظامان:دراسةمقارنة(ٓ)

.ِْٖسالمية،صمصر:إدارةالبباعةا١تنَتية،مكتبةالدعوةاإل-.إبليستلبيسعبدالرٛتنٚتاؿالدينأبوالفرجابناٞتوزم.(ٔ)
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ىبوعلىنفسو،كيغٍتتمايسعوكًلحيللواًلعتمادعلىصدقة٘تنحلو،كىوديلكأسبابالق

.(ُ)بوأىلوكمنيعوؿ

لغٍتإًل٠تمسةلغازالصدقةًلٖتل"قاؿ:صلىاهللعليوكسلمسوؿاهللعنعباءبنيسارأفر

مسكُتفتصدؽعلىجارـأكلرجلاشًتاىأتالوأكلرجلكافلورُبسبيلاهللأكلعاملعليهاأكلغا

.(ِ)للغٍت"ا١تسكُتفأىداىاا١تسكُت

اهلل رسوؿ قاكمو ما كسلمكمنأشد إىلسؤاؿصلىاهللعليو يلجأ أف ا١تسلم، على كحرمو ،

وإىلالسؤاؿ.فبذلكصافالنيبغَتضركرةتلجئتومنفَتيقماءكجهو،كخيدشمركءتو،ككرامالناس،

تكفف عن كالبعد النفس، على كاًلعتماد التعفف، كعوده كرامتو، للمسلم كسلم عليو اهلل صلى

 .(ّ)الناس

هنى ٦تا خالية مشركعة ببرؽ كاْلجر ا١تاؿ على اٟتصوؿ يكوف كالتكسبأف للعمل كينبغي

و،كصناعةا٠تمور،كتربيةا٠تنازير،كصناعةاْلصناـكالتماثيل،أكمااإلسالـعنإنتاجو،أكالعملفي

قيدالعملككسبالرزؽبوُبمنعالظلمكاإلضرارباآلخرينسواءبالغررأكالغشأكالغنبأكاًلحتكار

.(ْ)كخالفها

اءا١تساكنكالعملفرضعلىٚتيعأفراداجملتمع،فالناسٖتتاجإىل٥تتلفا١تهنكاْلعماؿ،منبن

اليتيسكنوهنا،كنسجالثياباليتيلبسوهنا،كزرعاْلشجاراليتيأكلوفٙتارىا،كإىلالفالحةكاٟتياكة
                                                 

.ُٖٗباإلسالـ،صيوسفالقرضاكم.اٟتالؿكاٟتراـ(ُ)

.ُّٓٔحديثرقمُُٗصِرجوأبوداكدُبسننو،كتابالزكاة،بابمنجيوزلوأخذالصدقةكىوغٍت،جأخ(ِ)
.ٖٗيوسفالقرضاكم.اٟتالؿكاٟتراـُباإلسالـ،ص(ّ)
.ْٔ/ّـ:ُٖٓٗجدة:دارالبيافالعريب،-.ُط-.اإلسالميقتصادكانظر:٤تمدعبدا١تنعمعفر.اًل،َُِا١ترجعالسابق،ص(ْ)

.ْٔ/ّ



 يشالدكتورة: نعيمة بنت عبد اهلل بن ده

ت                         السنة الثانية عشرة 
ّ
 هـ0341جمادي اآلخرة                      الدرعي

 م9112يونيو                                                          العدد السادس واألربعون  

ِِٗ 

ىلإقامةٚتيعاٟترؼكالصنائعكماتتمبومعايشالعبادمنبيعكشراء،كاىلماإكا٠تياطةكالتببيب،ك

ق ك٢تذا لتحقيقمصاحلالناسكدفعالضررعنهم، إفالعملُبأصوؿًلبدمنو اؿكثَتمنالفقهاء،

الصناعاتاليتحيتاجالناسإليهاكًلتتممصاحلالناسكمعايشهمإًلهبا،يعدُّفرضكفايةعلىاٞتميع،

فإذاقاـبوالبعضسقطعنالباقُت،كيكفيغلبةالظنأفالبعضفعلو،بلإفالقياـهبايعتربفرضان

.(ُ)فالكسببقدرماًلبدمنوفريضةكاجبانعنداٟتاجةإليها،كأ

كجيبعلىكلإنسافأفيعملكيستثمرطاقاتوكقدراتوإىلأقصىحدُباْلعماؿاليتتناسب

معواستعداده كخيًلقى ميولوكمواىبو،فاختالؼالناسُبمواىبهمكقدراهتميعٍتأفكالمنهمقدخيًلقى

ها،يقوؿا١تصبفىصلىاهللعليوكسلم:"اعملوافكلميسر١تالألعماؿاليتيستبيعمزاكلتهاكالربكزفي

اتورمطبيعتوكقدئأفيتجوُبمناحيالكسبكاإلنتاجإىلالوجهةاليتتالا١ترء"ك٢تذافعلى(ِ)خلقلو

 .(ّ)كمواىبو

فه قوية، كالصناعاتكاٟترؼكا١تهنكاجملتمععالقة بُتالزراعة مهدالرجاؿ،كصقليفالعالقة

متخصصُت.أصحابخرباتأشخاصانـللمجتمعد٢تم،فتق

سب،بلىيفرضكفايةُبدينحُبشريعةاإلسالـفعمالنمباحانفاٟترؼكالصناعاتليست

منكل أفيتوافرُبأىلها ًلبد اإلسالمية ٔتعٌتأفاٞتماعة منذما١تسلمُت، كصناعة علمكحرفة

بشأهنا. يكفيحاجتها،كيقـو

                                                 

ٚتععبدالرٛتنبن٤تمدبنقاسمالنجدمكابنو٤تمد،طبععلىنفقةخادـاٟترمُت؛٣تموعفتاكلشيخاإلسالـأٛتدبنتيمية(ُ)
.ُْٗ/ِٗاٟترمُتالشريفُت:لشئوفالشريفُتا١تلكفهدبنعبدالعزيزبإشراؼ:الرئاسةالعامة

.ّّْْ،حديثُْْ/ٓبكمنسورةكالليلإذايغشىأخرجوالًتمذمُبجامعوالصحيح،با(ِ)
.ُِىػ،صَُِْالقاىرة:مكتبةكىبة،-.ُط-.عبدالسميعا١تصرم.مقوماتالعملُباإلسالـ(ّ)
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بو،أٙتتاٞتماعةثنقصُبفإذاحد جانبمنجوانبالعلمأكالصناعة،كمليوجدمنيقـو

أكلواْلمر،كأىلاٟتلكالعقدفيها.كٓتاصةكلها،

،فهيعملصاحلإذانصحفيهاانفكلصناعةأكحرفةتسدحاجةُباجملتمعأكٕتلبلونفعاحقيقي

.(ُ)كأتقنهاكماأمرهاإلسالـ

العماؿأصحابا١تهنٍتأكعاملأكحرُبأفيفتخرفبعضأنبياءاهلل،كانوامنكحيقلكلمه

كافحدادانيصنعالدركعكيأكلمنعمليده.(ِ)كاٟترؼ.فنيباهللداكدعليوالسالـ

كزكريانيب(ٓ)،كنوحنيباهللعليوالسالـ(ْ)كافخياطانكخباطان(ّ)كإدريسنيباهللعليوالسالـ

                                                 

.ّٗيوسفالقرضاكم.اٟتالؿكاٟتراـ،ص(ُ)

بن(ِ) حصركفابنفارضابنيهوذابنيعقوببننيباهللداكدبنإيشابنعويدبنعامربنسلموفبن٨تشوفبنعوينادببنإـر
..."إسحاؽبنإبراىيما٠تليلعليوالسالـ،قاؿاهللتعاىل:"... كاْلعمش:ة(قاؿاٟتسنالبصرمكقتادَُ)سبأ:كىأىلىنَّالىوياٟتٍىًديدى

تاجإىلناركًلمبرقة،ككافيعملككافاهللقدأًلفلواٟتديدحىتكافيفتلوبيدهكًلحي ةألفدرىم،ك٢تذائكيبيعهأتدرعانليـو
انظر:ابنكثَت،"أفأطيبماأكلالرجلمنكسبو،كأفنيباهللداكدكافيأكلمنكسبيده":صلىاهللعليوكسلمقاؿرسوؿاهلل
.ُٖ/ِالبدايةكالنهاية:

ْلنوأكؿمندرسالوحي؛مناقيللوإدريسإشيثبنأدـ،كبنالباىربنىبو،كىوقينافيلبنئنيباهللإدريسبنالياردبنمهال(ّ)
ابن،ِْ/ُالذىبا١تسعودم.مركج،ُِٕ/ُا١تكتوب،كىوأكؿنيبخطبالقلم،كقبعالثيابكخاطها.انظر:البربم.التاريخ

.ٗٗ/ُابنكثَت.البدايةكالنهاية،ِّّ/ُ،.ا١تنتظمماٞتوز

القاىرة:-.فضلالسعيكاٟتركةُبالربكةىػ(.ِٖٕت٤تمدبنعبدالرٛتنبنعمرالوصايباٟتبيشي)بيشي،أبوعبداهللالوصايباٟت(ْ)
.ٔىػ،صُّْٓ،القاىرة:مكتبةا٠تا٧تي

ةكستئنيباهللنوحبن١تكبنمتوشلخبنإدريس،بينوكبُتآدـعليوالسالـألفسنة،ككلدعليوالسالـبعدكفاةآدـبثمامنا(ٓ)
فرضاهللعلىنوحالصالةكاٟتالؿكاٟتراـ،كأمرهاهللعزكجلبصنعةالسفينة،فغرسشجرةفعظمتٍبقبعها،كجعلكعشرينسنة.

طبقات:طبقةللدكابكالوحش،كطبقةلألنس،ثركفمنو.ككافطوؿالسفينةألفذراع،ككانتثالخيعملسفينةفيمركفعليوفيس
بىالسفينة،ٍبارتفعا١تاءفوؽاٞتباؿفهلككلماعلىغفتأبوابالسماءٔتاءمنهمرحفتكطبقةللبَت.ك١تااستقرنوحٔتنمعو

،ابنّْ/ُ،ا١تسعودم.مركجالذىبُٕٗ/ُيخ:رركحكشجر،فلميبقسولنوحكمنمعو.انظر:البربم.التاذمكجواْلرضمن
.ِّٗ/ُ.ا١تنتظم:ماٞتوز
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السالـاهلل ٧تارين(ُ)عليو (ِ)كانا كمومسنيباهللككليمو السالـ، ُب(ّ)عليو أجَتانيرعىالغنم كاف

كافيرعىالغنمعلىقراريطْلىايلمكة.(ٓ).ك٤تمدنيباهللكرسولوعليوالصالةكالسالـ(ْ)مدين

دكافأبوبكرالصديقسوؿاهللصلىاهللعليوكسلمكانواعماًلن،فقركماأفبعضانمنصحابة

بزازين(ٖ)رضياهللعنو،كعثمافبنعفاف(ٕ)،كعمربنا٠تبابرضياهللعنو(ٔ)رضياهللعنو ،(ٗ)،

                                                 

داكدعليهماالسالـ،عنأيبىريرةأفرسوؿاهللصلىاهللعليوكسلممنأكًلدسليمافبن-اخيبركقيلابن-نيباهللزكريابنآدم(ُ)
.ٓ/ِ،كانظر:ابناٞتوزم.ا١تنتظمْٖٓ،َْٓ،ِٔٗ/ِقاؿ"كافزكريا٧تاران".أخرجواإلماـأٛتدُبمسنده:

يزالعمرم.اٟترؼكالصناعاتُباٟتجازُبعصرالرسوؿصلى،كعبدالعزٔالوصايباٟتبيشي.الربكةُبفضلالسعيكاٟتركة،ص(ِ)
.ْٔاهللعليوكسلم:ص

اقاؿلوفيماقاؿاهللعزمحين"،يثريب"بنيعقوب،كقدعملعندصاحبمدينًلكمبنقاىثنيباهللموسىبنعمرافبن(ّ)
 "كجل: ىىاتػىٍُتً ابٍػنىيتىَّ ًإٍحدىل أينًكحىكى أىٍف أيرًيدي ًإينِّ ِٕ")القصص: ( انظر: البربم: ّٖٓ/ُتاريخ ، ُّّ/ُكا١تنتظم: كالبداية،

.ِّٕ/ُكالنهاية:

.ٔضلالسعيكاٟتركةللوصايباٟتبيشي،صفالربكةُب(ْ)

ؿنعمكنتنم،فقاؿأصحابوكأنتفقاغمابعثاهللنبياإًلرعىال"قاؿ:صلىاهللعليوكسلمعنأيبىريرةرضياهللعنوعنالنيب(ٓ)
البخارمُبصحيح"علىقراريطْلىلمكةاكنتأرعاى علىةأخرجو الغنم بابرعي كتاباإلجارة، جقراريط، ،ٖٕٗصِ،
.ُِّْحديثرقم

ُبالغارصلىاهللعليوكسلمسوؿاهللرحافة،صاحبقالصديق،عبداهللبنعثمافبنعامرالقرشيالتيمي،ابنأيبرأبوبك(ٔ)
ٍتعنالتعريفبو.توَبغتوتر،كأكؿمنأسلممنالرجاؿ،شهصلىاهللعليوكسلمليفتومنبعده،كأفضلاْلمةبعدنبيهاكا٢تجرة،كخ

.ُٔٗ/ْكاإلصابة:.َّٗ/ّكأسدالغابة.ّٔٗ/ُّب:ًلستيعابترٚتتوانظرىػ.ُّسنة

،رضياهللعنو،شهرتوصلىاهللعليوكسلمسوؿاهللرةفخلي،القرشيالعدكم،أبوحفصالفاركؽ،خليفةنفيلعمربنا٠تباببن(ٕ)
انظرترٚتتوُب:ىػ.ِّاٟتجةسنةذما١تؤمنُت،يضربا١تثلبعدلو،استشهدُبَتبأمعرؼشهرتوتغٍتعنالتعريفبو،كىوأكؿمن

.ٖٖٓ/ْ.كاإلصابةُْٓ/ّ،كأسدالغابةُُْْ/ّاًلستيعاب

،لرقيةكأـكصلىاهللعليوكسلمعلىابنتيوقرشياْلموم،أبوعبداهلل،ذكالنورين،صهرالنيباصالعبنأيبالعفافعثمافبن(ٖ) ثـو
ثالثا٠تلفاءالراشدين،كرابعمنأسلموا،كأحدالعشرةا١تبشرينباٞتنة،كأحدالستةأىلالشورل.ىاجرا٢تجرتُتإىلاٟتبشة،ٍبإىل

ِْا١تدينة.توىلا٠تالفةسنة شهيدان.ّٓسنةكتوُبىػ ،كاإلصابةْٖٓ/ّالغابة،كأسدَُّٕ/ّاًلستيعابانظرترٚتتوُب:ىػ
.ْٔٓ/ْ
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يسقيبالدًلءعلىٙترات،كقاؿابنعباس:١تاأرادالنيب(ِ)اهللعنوي،كعليبنأيبطالبرض(ُ)بزازين

كما"ن،قاؿ:حقالوا:ىوُبالرحايب"أينعلي؟"أفيبعثعليابالرايةقاؿ:صلىاهللعليوكسلمالنيب

اهللي،كسعدبنأيبكقاصرضاطانكافخيَّ(ْ)اهللعنويكالزبَتبنالعواـرض.(ّ)"نحكافأحدكمليب

،كاف(ٕ)رازان،كخباببناْلرتخاهللعنوكاف(ٔ)كعمركبنالعاصرضيكافيربمالنبل.(ٓ)اهللعنو

كافخواصانيصنعاْلقفاؼمنجريد(ٖ)رضىاهللعنوكافحدادان،يصنعالسيوؼ،كسلمافالفارسي

                                                 

.ُّّ/ٓالثياب:انظر:لسافالعرببائعلبز.أمبائعاالبز:الثياب،كالبزاز:(ُ)

.رابعا٠تلفاءالراشدين.عليوكسلمصلىاهللعليبنأيبطالببنعبدا١تبلبالقرشيا٢تامشي،رضياهللعنو.ابنعمرسوؿاهلل(ِ)
علىابنتوفاطمة،كأبوالسببُتاٟتسنكاٟتسُت،كأكؿخليفةمنبٍتصلىاهللعليوكسلمأكؿمنأسلممنالصبياف،كصهرالنيب

ةا١تبشرينباٞتنة،خلفوعلىأىلو.أحدالعشرصلىاهللعليوكسلمرا١تشاىدإًلتبوؾ،فإفرسوؿاهللئكساانكأحدانىاشم.شهدبدر
.ْٔٓ/ْ،كاإلصابةُٗ/ْ.كأسدالغابةَُٖٗ/ّاًلستيعابترٚتتوُب:ىػشهيدان.َْكأحدالستةأىلالشورل.توُبسنة

.َّّصُمسندهجأخرجواإلماـأٛتدبنحنبلُب(ّ)

فيةبنتعبدا١تبلب،كأحدالعشرةا١تبشرينكابنعمتوصصلىاهللعليوكسلمبنالعواـ،رضياهللعنو،حوارمرسوؿاهللالزبَت(ْ)
 سنة اٞتمل للحربيـو تارؾ كىو استشهد ّٔباٞتنة. ىػ. اًلستيعاب: ُب: َُٓ/ِترٚتتو الغابة: كأسد كاإلصابة:ِْٗ/ِ، ،

.ّٓٓ/ِ

باٞتنة.كأحدالستةالذينسعدبنأيبكقاصبنمالكالقرشيالزىرم،رضياهللعنو.سابعسبعةُباإلسالـ،كأحدالعشرةا١تبشرين(ٓ)
،كٚتعلورسوؿاهللصلىاهللعليوكسلمكخاؿرسوؿاهلل،مُبسبيلاهللهبسرميالذينجعلفيهمالشورل.٣تابالدعوة.أكؿمن

فداؾأبويوفقاؿ:صلىاهللعليوكسلم .ّٕ/ّ.كاإلصابةّٔٔ/ِ.كأسدالغابة:َٔٔ/ِترٚتتوُب:اًلستيعاب:".أيبكأمي"إـر

ضياهللعنو.رصيصبنكعببنلؤمابنغالبالقرشي،ىبنىاشمبنسعيدبنسهمبنعمركبنكائلعمركبنالقاصبن(ٔ)
عاـالفتحمعخالدبنالوليد،كافمنفرسافصلىاهللعليوكسلممسلمانقدـعلىالنيبصلىاهللعليوكسلمسوؿاهللرصاحب
كاًلستيعاب:.ِْٓ/ْترٚتتوُب:طبقاتابنسعد:ىػ.ِْصركتوىلخالفتها،كماتهباسنةكأببا٢تمُباٞتاىلية.فتحمقريش

.ٖٕ/ِِكهتذيبالكماؿللمزم:.ُُٓ/ْكأسدالغابة:.ُُْٖ/ِ

هللسوؿارمعبدراناهللعنو.شهدرضيبن٘تيمالتميمي،مناةبنكعببنسعدبنزيدخزديةبناْلرتبنجندلةبنسعدبنخباب(ٕ)
اهللي،ككافقيناُباٞتاىلية.نزؿالكوفةكماتهباسنةسبعكثالثُت،كصلىعليوعليبنأىبطالبرضصلىاهللعليوكسلمهللا

.ُِٗ/ٖذيبالكماؿللمزم:هتك.ٖٗ/ِكأسدالغابة:.ّْٕ/ِكاًلستيعاب:.ُْٔ/ّعنو.ترٚتتوُب:طبقاتابنسعد:

،ككافيأىلأصبهافمنقريةيقاؿ٢تا:جرامهرمزمنضياهللعنو،كىومنأىلرهللابناإلسالـ،لفارسي،أبوعبدااسلمافا٠تَت(ٖ)
لرجلمنانككافعلىاجملوسيةٍبٟتقبالنصارل،كرغبعناجملوس،ٍبصارإىلا١تدينة،ككافعبد-أمملكهم-أبوهدىقافأرضو

صلىاهللعليوكسلمأتاهسلماففأسلمككاتبموًلهاليهودمفأعانوالنيبانهاجرا١تدينةمصلىاهللعليوكسلميهودفلماقدـالنيب



 يشالدكتورة: نعيمة بنت عبد اهلل بن ده

ت                         السنة الثانية عشرة 
ّ
 هـ0341جمادي اآلخرة                      الدرعي

 م9112يونيو                                                          العدد السادس واألربعون  

ِّّ 

(ِ)كافبستانيان،كأـا١تؤمنُتزينببنتجحشرضياهللعنها(ُ)ٛتواهللرالنخل،كا١تهلببنأيبصفرة

كانتتدبغكٗترزكتتصدؽبوُبسبيلاهلل،كغَتىمالكثَت.

ءتوصلىاهللعنهاجارضينةأىلاٞتكىذهفاطمةبنترسوؿاهللصلىعليوكسلمسيدةنساء

شاكيةمنأثرالرحاُبيدىا،كمنإرىاقهاكتعبهامنعملالبيت،كعدـٖتملهامعاناةاهللعليوكسلم

ذلك،فقدكردُبصحيحالبخارم:أففاطمةعليهاالسالـشكتماتلقىمنأثرالرحافأتىالنيب

تعائشةفأخربهتافلماجاءالنيبصلىاهللعليوصلىاهللعليوكسلمسيبفانبلقتفلمٕتدهفوجد

كسلمأخربتوعائشةٔتجيءفاطمةفتقوؿفاطمةرضياهللعنها"فجاءالنيبصلىاهللعليوكسلمإلينا

على قدميو حىتكجدتبرد بيننا فقعد "علىمكانكما" فقاؿ: فذىبتْلقـو مضاجعنا أخذنا كقد

أخذ٘تامضاجعكماتكربافأربعانكثالثُتكتسبصدرمكقاؿ:"أًلأعلمكماخَتان٦تا افحسألتماينإذا

.(ّ)ثالثانكثالثُتكٖتمدافثالثانكثالثُتفهوخَتلكمامنخادـ"

عنأٝتاءبنتأيببكرقالت:تزكجٍتالزبَتكمالوُباْلرضمنماؿكًل٦تلوؾكًلشيءغَت

كأدؽالنوللناضحوكأعلفوكأستقيا١تاءكأخرزفرسوقالتفكنتأعلففرسوكأكفيومؤنتوكأسوسو

                                                                                                                                            

حىتع تكا١تسلموف ُب: ترٚتتو طبقاتق. سعد: ُٔ/ٔابن كاًلستيعاب: ّْٔ/ِ. ا، ِّٖ/ِغابة:لأسد النبالء:كسَت. أعالـ
.ِّْ/ُُ:هتذيبالكماؿللمزم.َٓٓ/ُ

منالعفو،كخَتمناقبللميٍلكُبقومو،ككافيقوؿ:ماشيءأبقىأمَتان،أبوسعيدالصفرم.كافتكيعمالدا١تهلببنأيبصفرةاْلز(ُ)
.ٖ/ِٗذيبالكماؿللمزم:هتك.ّّٖ/ْأعالـالنبالء:كسَت.ُِٗ/ُٕب:طبقاتابنسعد:ترٚتتوا١تلوؾالعفو.

كدافبنأسدبنخزديةاْلسدية،رضياهللعنها،أـدبنبنكبَتبنغنمبنميرَّةربنصربةمبنيعرئابشبنحزينببنتج(ِ)
 تزكجها اهللرا١تؤمنُت. كسلمسوؿ اليتأنزؿاهللصلىاهللعليو كىي ثالث، "سنة كجلُبشأهنا: كىطىرناعز مِّنػٍهىا قىضىىزىٍيده فػىلىمَّا

ُبأىزٍ حىرىجه عىلىىاٍلميٍؤًمًنُتى يىكيوفى اًلكىٍيًلى زىكٍَّجنىاكىهى اللًَّومىٍفعيوًلن أىٍمري كىطىرناكىكىافى ًمنػٍهينَّ ماتت(،ّٕ")اْلحزاب:كىاًجأىٍدًعيىائًًهٍمًإذىاقىضىٍوا
بنا٠تباب عمر ُب:طاهللعنهمٚتيعانيضرسنةعشرينمنا٢تجرة،كصلىعليها ترٚتتها قاتابنسعدب. .كهتذيبُُْ/ٖ:

.ُْٖ/ّٓالكماؿللمزم:
.َِّٓحديثرقمُّٖٓ/ُّبصحيحةكتابفضائلالصحابة،بابمناقبعليبنأيبطالبرضياهللعنو:أخرجوالبخارم(ّ)
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كأعجنكملأكنأحسنأخبزككافخيبزيلجاراتمناْلنصارككننسوةصدؽ.قالتككنت(ُ)غربو

أنقلالنولمنأرضالزبَتاليتأقبعورسوؿاهللصلىاهللعليوكسلمعلىرأسيكىيعلىثلثيفرسخ.

كسلمرسوؿاهللتلقيكالنولعلىرأسيفتيومانئقالتفج منأصحابوصلىاهللعليو نفر كمعو

خلفوقالتفاستحييتكعرفتغَتتكفقاؿكاهللٟتملكالنولعلىليحملٍتفدعاينٍبقاؿإخإخ

ادـفكفتٍتسياسةالفرسفكأمنارأسكأشدمنركوبكمعو.قالتحىتأرسلإيلأبوبكربعدذلكٓت

.(ِ)أعتقتٍت

حيثاإلسال أيضانبعضا١تهناليتتسببضررانككما حيـر فإنو علىتعلما١تهنكالصناعات، ـ

اإلسالـ٦تارسةبعضاْلعماؿكا١تهن،اليتفيهاأذلللمسلم،أكاستغالؿلضعفو،مثل للناس،فيحـر

اليتتضر أك احملرمة، اْلمور كغَتذلكمن كالكهانة، كمؤسساتالقمار، ا٠تمور، العملُبصناعة

 لمُتكغَتىم.با١تس

اْلرضكالبحر لإلنساف كجلسخر فاهللعز مضافة: قيمة إنتاجكًل ًل اإلنساف فبدكفعمل

كاْلهناركالفلككاْلنعاـ.

الثَّمىرىاًت بًًوًمنى السَّمىاءمىاءفىأىٍخرىجى ًمنى كىأىنزىؿى السَّمىاكىاًتكىاْلىٍرضى لىقى قاؿعزكجل:"الٌلويالًَّذمخى

*كىسىخَّرلىكيميالشٍَّمسىرًٍزقنا لىكيمياْلىنٍػهىارى ُباٍلبىٍحًربًأىٍمرًًهكىسىخَّرى لًتىٍجرًمى اٍلفيٍلكى لىكيمي لَّكيٍمكىسىخَّرى كىاٍلقىمىرى

                                                 

كأسومدلوه.طا٠ترز:خياطةاٞتلود.كالغرب:الدلوالكبَت،أمأخي(ُ)

.ُِ-ُُ/ْيتُبالبريق:ع،كتابالسالـ،بابجوازإرداؼا١ترأةاْلجنبيةإذاأةأخرجومسلمُبصحيح(ِ)
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ا نًٍعمىتى تػىعيدُّكٍا كىًإف سىأىٍلتيميوهي مىا كيلِّ مِّن *كىآتىاكيم كىالنػَّهىارى اللٍَّيلى لىكيمي كىسىخَّرى ًإفَّدىآئًبىُتى ا ٖتيٍصيوىى ًلى لٌلًو

" لىظىليوـهكىفَّاره اإًلنسىافى
.(ُ)

الكقاؿ ٕتىٍرًمُباٍلبىٍحًربًأىٍمرًًهكىدييًٍسكي لىكيممَّاُباٍْلىٍرًضكىاٍلفيٍلكى اللَّوىسىخَّرى أىفَّ تػىرى سَّمىاءتعاىل:"أىملٍى

بًًإٍذنًًوًإفَّاللَّ رًَّحيمه"أىفتػىقىعىعىلىىاٍْلىٍرًضًإًلَّ وىبًالنَّاًسلىرىؤيكؼه
.(ِ)

رةلإلنسافًلقيمة٢تامامل٘تسهايداإلنسافكذىنو،أمماخكلكنىذها١تواردكالباقاتا١تس

مليضفإليهاالعملاإلنساين.

  :حرفت يقي من الفقر عت أونص ت أونتعلم مه 

ك٤تاربتها،كماأنوسبب١تصائبكثَتة،لذلكيعتربالفقرمصيبةكآفةخبَتةتوجبالتعوذمنها

حذراإلسالـمنو،كحرضعلى٤تاربتو.

كحيثاإلسالـالناسعلىالسعيكالعملكىويريدمنا١تسلمأفيكوفعضواعامالكمنتجاُب

كجل: قاؿعز اإلنسانية. اجملموعة ذاى" ًِ كىابػٍفىإى ُباٍْلىٍرًض فىانتىًشريكا ةي الصَّالى اللًَّوقيًضيىًت فىٍضًل ًمن تػىغيوا

ًثَتنالَّعىلَّكيٍمتػيٍفًلحيوفى" كىاذٍكيريكااللَّوىكى
 إذافرغتمنالعبادةفعليكباٞتدُبٖتصيلالعيش.،أم(ّ)

كمايقتضيالعمللبلبالرزؽُباإلسالـمسئوليةكأمانةملقاةعلىعاتقالعامل،فيجبعليو

هبا،كمايقتضيذلكمنٖتسُتاإلنتاجكإجادتو،كالوقوؼعلىأفيتقنالعملكجييدالصنعةا ليتيقـو

تباعلألساليبإأفضلالبرؽكالوسائلاٟتديثةمنٕتديدكابتكاركاخًتاع،كاستخداـللعقلكا١تواىبك

                                                 

.ّْ،ِّ(سورةإبراىيم،اآليات:ُ)
.ٓٔ(سورةاٟتج،اآلية:ِ)
 .َُسورةاٞتمعة،اآلية:(ّ)
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.(ُ)ا١تبورةلزيادةاإلنتاجكاستمراره،حيثإفمنمقتضىاإلديافإتقافالعمل

ببالةكالتببيل،فالببالةىيالقعودعنالعملُبحاًلتالضركرةالقاسيةؽبُتالركاإلسالـيف

إىلالعاطلُتاضبرارانحيثأماًلستجداء،كلكنو"ا١تسألة"اليتقدتصلباإلنسافإىلكضعحيللوفيو

َتمنا١تسألة.كُبذلكيقوؿرسوؿاهللخفذلكااحًتاؼأممهنةكلوبدتحقَتةُبنظرالناس،ف

منحببعلىظهرهفيبيعهازمةكمحبلوٍبيأٌباٞتبلفيأٌبْتْلفيأخذأحد":لىاهللعليوكسلمص

.(ِ)منعوه"وهأكبفيكفاهللهباكجهو،خَتلومنأفيسأؿالناسأع

كبا١تقابلفإفاإلسالـيشجبالتببيلأمإدعاءالببالةنتيجةالتخاذؿأكالكسل،كحيكىأف

ا١تسجد،فإذاىوبرجلمناْلنصاريقاؿلوأبوأمامةفقاؿياأباأمامةمايلرسوؿاهللدخلذ اتيـو

أراؾجالسان قاؿُبا١تسجدُبغَتكقتالصالة لزمتٌتكديوفيارسوؿاهللقاؿ:أفالأعلمكمهـو

قاؿ:يارسوؿاهلل،ىنتقلتوأذىباهللعزكجلمهككقضىعنكدينك،قاؿقلت:بلأإذاانكالم

أصبحتكإذاأمسيت:"اللهمإينأعوذبكمنا٢تمكاٟتزفكأعوذبكمنالعجزكالكسلكأعوذقلإذا

ففعلتذلكفأذىباهللعزكجل:لكأعوذبكمنغلبةالدينكقهرالرجاؿ"،قاؿخبكمناٞتنبكالب

مهيكقضىعٍتديٍت.

أفاٞتلوسُب كسلم النيبصلىاهللعليو أفهمو كسيلةكىنا ا١تسجدكالركوفإىلالكسلليسا

.(ّ)لقضاءالدينكتفريجا٢تمكأمرهبالعملكالسعي

عنأنفسهمشبحالفقركاٟترمافكمااكماقٌدـاإلسالـحلوًلنعمليةكاقعيةيأخذهباالناسليدرأك

                                                 

 .ُٗـ،صُٕٖٗالقاىرة:مكتبةكىبة،-زيدافعبدالباقي.العملكالعماؿكا١تهنُباإلسالـ.(ُ)

 .ُٕٔ/ُ(أخرجواإلماـأٛتدُبمسنده:ِ)

 .ُٓٓٓ،حديثرقمُِْ/ِة،باباًلستعاذة:أخرجوأبوداكدُبسننو،كتابالصال(ّ)
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ينجمعنو،كمنذلك:

سالمي،فهوا١تصدرالرئيسللكسب:يعتربا٠ترباءأفالعملأساساًلقتصاداإلالعمل والسعي-ُ

بواإلنسافلتحقيقعمارةاْلرضاليتاستخلففيهاكاًلستفادة٦تا اٟتالؿ.كالعمل٣تهودشرعييقـو

كإشباعها.كقدحثاإلسالـعلىالسعي لينفعنفسوكبٍتجنسوُبٖتقيقحاجاتو اهللفيها سخره

مافيها،كطلباًلستفادةمنهاعبادةنهللعزكجل،اْلرضكتسخَتكالعملمنخالؿ:اًلمتنافبنعمة

" قاؿتعاىل:"كىلىقىٍدمىكَّنَّاكيٍمُباْلىٍرًضكىجىعىٍلنىالىكيٍمًفيهىامىعىاًيشى
الًَّذمجىعىلىلىكيمي(ُ) ،كقاؿتعاىل:"ىيوى

فىاٍمشيواُبمىنىاًكًبهىاكىكيليواًمنرٍِّزًقًو" ذىليوًلن عمربنا٠تبابرضياهللعنوقاؿٝتعت،كعن(ِ)اٍْلىٍرضى

لوأنكمتوكلوفعلىاهللحقتوكلولرزقكمكمايرزؽالبَتتغدكاهللصلىاهللعليوكسلميقوؿ:رسوؿ

أمٗترجمنأكؿ(ّ)ٜتاصانكتركحببانان" سعيانكحركة، البَتتغدك "أف اٟتديث: كالشاىدُبىذا ،

 جياعان، ٜتاصانأم: أالنهار ببانانآخرتعودمكتركح، اْلجواؼالنهار ٦تتلئة أم: كليكنشعار"، ،

."الثمارمنالرب...كارجيبَّابذراٟتى"ا١تسلم:

:الحث على أنواع المهن والحرف ومن ذلك -ِ 

بالتجارة،كتاجرمععموٍبمعأـا١تؤمنُتصلىاهللعليوكسلمكقداشتغلرسوؿاهللالتجارة:

 بنتخويلد كاشتغلخدجية كعبدصرضياهللعنها كعثماف، بكر، أبو بذلككمنهم: الكراـ حابتو

بينهمكمعوةبنعبيداهللرضياهللعنهمكغَتىم،كقدتحالرٛتنبنعوؼ،كطل اصىالسلففيما

."الزمواالسوؽ"تالمذهتمأف:

                                                 

 .َُسورةاْلعراؼ،اآلية:(ُ)

 .ُٓسورةا١تلك،اآلية:(ِ)

 .ُْْٔحديثرقمُّْٗ/ِأخرجوابنماجوُبسننو،كتابالزىد،بابالتوكلكاليقُت:(ّ)
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ُبجزيرة٦تتازانيانارٕتكقدامنتاهللعلىأىلمكةٔتاىيأ٢تممنأسبابجعلتبلدىممركزان

" لَّدينَّا ًمن رًٍزقنا شىٍيءو كيلِّ ٙتىىرىاتي إًلىٍيًو جييٍَبى آًمننا حىرىمنا منيىكِّن٢تَّيٍم أىكىملٍى العرب"
(ُ) ٖتققتدعوة، كهبذا

 السالـ عليو بػىيٍإبراىيم ًعندى ًذمزىرٍعو غىٍَتً ًبوىادو ًمنذيرِّيَّيًت أىٍسكىنتي ًإينِّ رَّبػَّنىا لًييًقيميواٍ" رىبػَّنىا
رَّـً اٍلميحى ًتكى

رىاًتلىعىلَّهيٍميىٍشكيريكفى" الثَّمى ةنمِّنىالنَّاًستػىٍهًومإًلىٍيًهٍمكىاٍرزيقٍػهيممِّنى الصَّالىةىفىاٍجعىٍلأىٍفًئدى
.(ِ)

حلةريشإذيسر٢تمرحلتُتٕتاريتُتُبكلعاـ:رحلةإىلاليمنُبالشتاء،كرقكامنتاهللعلى

إىلالشاـُبالصيف،يسَتكففيهاآمنُتبفضلسدانتهمللبيتكالكعبة،فليشكركاىذهالنعمةبعبادة

الشِّتىاءكىالصٍَّيًف*اهللكحده،كربالبيتكصاحبالفضل رًٍحلىةى ًفًهٍم *ًإيالى ًؼقػيرىٍيشو يالى إًلً عليهم"

ااٍلبػىٍيًت*الًَّذمأىطٍ ىىذى "فػىٍليػىٍعبيديكارىبَّ كىآمىنػىهيممٍِّنخىٍوؼو عىمىهيممِّنجيوعو
كقدىيأاإلسالـللمسلمُت.(ّ)

ا١توسمفرصةالتبادؿالتجارمفيمابُتأقبارىمكشعوهبمعلىنباؽعا١تيكاسعُبكلعاـ،كذلكُب

كىعىلىىكيلِّلعا١تي:موسماٟتجإىلبيتاهللاٟتراـ،حُتيأتوفااإلسالميالسنوم يىٍأًتُتى"رًجىاًلن ضىاًمرو

اللًَّو" اٍسمى كىيىٍذكيريكا ٢تىيٍم مىنىاًفعى *لًيىٍشهىديكا عىًميقو فىجٍّ كيلِّ ًمن
(ْ) ركل، كقد التجارة، ا١تنافع ىذه كمن

شوفأفيكوفُبىذامايشوبجوفمنالتجارةُبموسماٟتج،خيالبخارمأفا١تسلمُتكانوايتحر

عىلىٍيكيٍمجينىاحهأىف(ٓ)دهتم،فنزؿالقرآفيقوؿُبصراحةكجالءإخالصنيتهم،أكيكدرصفاءعبا :"لىٍيسى

.(ٔ)تػىٍبتػىغيواٍفىٍضالنمِّنرَّبِّكيٍم"

التاجراْلمُت":صلىاهللعليوكسلمكقدامتدحتالسنةالنبويةالشريفةالتجارةكالتجارقاؿرسوؿاهلل

                                                 

 .ٕٓسورةالقصص،اآلية:(ُ)

 .ّٕسورةإبراىيم،اآلية:(ِ)

 سورةقريش.(ّ)

 .ِٖ،ِٕسورةاٟتج،اآليتاف:(ْ)

 ،ٗٗ-ٖٗاإلسالـ،صُبيوسفالقرضاكم.اٟتالؿكاٟتراـ(ٓ)

 ُٖٗسورةالبقرة،اآلية:(ٔ)
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القيامة .(ُ)"الصدكؽا١تسلممعالشهداءيـو

صلىاهللاهلل:ففيصحيحالبخارممنحديثأنسرضياهللعنويقوؿرسوؿالزراعة -

فيأكلمنوطَتأكإنسافإًلكافلوزرعانأكيزرعمامنمسلميغرسغرسان":عليوكسلم

.(ِ)"وصدقةب

ِىم":صلىاهللعليوكسلممنحديثجابركسعيدبنزيديقوؿرسوؿاهللهكعندالًتمذمكغَت نأحيان

.(ّ)"ميتةفهيلوانأرض

قىطُّطعامانماأكلأحده":صلىاهللعليوكسلمففيالبخارميقوؿرسوؿاهلل:الصناعات والحرف-

لئ.كقدس"(ْ)منأفيأكلمنعمليده،كأفنيباهللداكدعليوالسالـكافيأكلمنعمليدهخَتان

.(ٓ)"عملالرجلبيدهككلبيعمربكر؟"قاؿ:"سبأفضلأمالك"رسوؿاهللصلىاهللعليوكسلم:

اننأفيسأؿأحدمحيتببأحدكمحزمةعلىظهره،خَتفٍْلى"رسوؿاهللصلىاهللعليوكسلم:كقاؿ

.(ٔ)"فيعبيوأكدينعو

موسىأيبحديثا١تتفقعليومنيثُباٟتد:العملكالكسبمنالصدقاتككسيلةإليهاراعتبا-ّ

علىكلمسلمصدقة،قالوا:فإفمل":صلىاهللعليوكسلمرضياهللعنويقوؿرسوؿاهللاْلشعرم

اٟتاجة؟جيد فيعُتذا يفعل، مل أك يستبع مل فإف قالوا: كيتصدؽ، نفسو فينفع بيده فيعمل قاؿ:
                                                 

 .ُِّٗحديثرقمِْٕ/ِأخرجوابنماجوُبسننو،كتابالتجارات،باباٟتثعلىا١تكاسب:(ُ)

 .ُِٓٗحديثرقمُٕٖ/ِعكالغرسإذاأكلمنو:،كتابا١تزارعة،بابفضلالزرةخرجوالبخارمُبصحيحأ(ِ)

 .ِٕٕٓحديثرقمِّْ/ٓميتةليستْلحد:انأرضات،بابمنأحيانوأخرجوالنسائيُبسننو،كتابإحياءا١ت(ّ)

.ُٔٔٗحديثرقمَّٕ/ِ:هكتابالبيوع،بابكسبالرجلكعملوبيدصحيحة،أخرجوالبخارمُب(ْ)
.ُِ/ِعلىالصحيحُت:تدرؾا١تسأخرجواٟتاكمُب(ٓ)
.ُٖٔٗحديثرقمَّٕ/ِ،كتابالبيوع،بابكسبالرجلكعملوبيده:صحيحةأخرجوالبخارمُب(ٔ)
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ؿ:فليمسكا١تلهوؼ،قالوا:فإفمليفعل،قاؿ:فليأمربا٠تَتأكقاؿ:با١تعركؼ.قاؿ:فإفمليفعل،قا

.(ُ)عنالشر،فإنولوصدقة

ُبأعماؿكحرؼعدةءفقدعملاْلنبيا:اْلنبياءعلىالعملًلٗتاذىمقدكةمنتربيةصفوةالبشر-ْ

حلكمنهارعياْلغناـ،كصناعةاٟتديد،كالتجارة،كغَتىا،ك٦تاكردُبذلكمناْلدلة:قوؿالرجلالصا

منعالكىومنأكيل-عليوالسالـ-ى١توس اتػىٍُتًالرسل:"ـز ًإٍحدىلابٍػنىيتىَّىى أىٍفأينًكحىكى أيرًيدي ًإينِّ قىاؿى

ما":صلىاهللعليوكسلمركلأبوىريرةرضياهللعنوقاؿرسوؿاهلل،(ِ)"عىلىىأىفتىٍأجيرىينٙتىىاينىًحجىجو

ْلىلمكةاأرعاىكأناكنت"،قاؿ:قاؿلوأصحابو:كأنتيارسوؿاهللغنمان"،إًلرعىاهللنبيانبعث

ك(ّ)يط"بالقرار صلىاهللعليوأفرسوؿاهلل-رضياهللعنو-منحديثا١تقداـانيضأُبالبخارم.

يده"قاؿ:كسلم عمل من يأكل كاف داكد اهلل نيب (ْ)"إف العلماء. من اْلنبياء كرثة فعل كىكذا

غَتذلك.كاص،القباف،الزجاج،كالنحاس،وَّا٠تاص،از،اٞتصَّفاشتهرتأٝتاءأمثاؿ:البزَّ

 يكوفمصد-ق اليتًل اًلعًتاؼبا١تلكية كالبرؽا١تشركعةرعدـ العمل أعماؿفحرٌ:ىا اإلسالـ ـ

كاٗتذإزاءذلك منمكاسبمالية، عنها ينشأ كما كالربا كالنصبكا١تقامرة الغصبكالسلبكالسرقة

حثعنالكسبا١تشركع،كأعلبذلكًليتأتىبـْلفراداجملتمعُبالالعقوباتالرادعة،كُبذلكإلزا

إًلعنطريقالعمل.

ففوٌالًتىيبمنالتس-ٔ بالذينًليؿكاًلحتياؿعلىاآلخرين: القرآفالكرمياٟتثعلىاًلىتماـ

                                                 

.ٕٔٔٓحديثرقمُِِْ/ٓ،كتاباْلدب،بابكلمعركؼصدقةصحيحةأخرجوالبخارمُب(ُ)
.ِٕسورةالقصص،اآلية:(ِ)
ٚتعقَتاطكىومنأجزاءيطكالقرار.ُِْٗحديثرقمِٕٕ/ِارات،بابالصناعات:،كتابالتجةأخرجوابنماجوُبصحيح(ّ)

الدرىم.
سبقٗترجيو.(ْ)
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وٌيتس قاؿتعاىل: ُبلوفكٖتسسأحوا٢تمكرعايتهم: أيحًصريكٍا الًَّذينى لًٍلفيقىرىاء ًلىيىٍستىًبيعيوفى" الٌلًو ًبيًل سى

إً النَّاسى يىٍسأىليوفى ًلى ًبًسيمىاىيٍم تػىٍعرًفػيهيم التػَّعىفًُّف ًمنى أىٍغًنيىاء اٞتٍىاًىلي بػيهيمي ُباْلىٍرًضحيىٍسى "ضىٍربنا ٟتٍىافنا
.(ُ)

جلرزاؿالًلي":صلىاهللعليوكسلمرضياهللعنوقاؿالنيبركركلالشيخافمنحديثابنعم

القيامةليسُبكجهونيسأؿال :قاؿ.كعنأيبىريرةرضياهللعنوقاؿ(ِ)ٟتمميٍزعىةياس،حىتيأٌبيـو

اهلل كسلمرسوؿ عليو اهلل صلى تى": أموا٢تم الناس سأؿ ٚترانركثُّمن يسأؿ أكانفإمنا فليستقل، ،

.(ّ)"ليستكثر

صلىاهللاهللعنوقاؿ:قاؿرسوؿاهلليىريرةرضالنهيعنالتصدؽعلىغَتاحملتاج:فعنأيب

مناْلنصار،عنأنسبنمالكأفرجالن(ْ)"سومةورَّلالصدقةلغٍت،كًللذممًًلٖت":عليوكسلم

نبسطحلسنلبسبعضوكىبليء"،قاؿ:أماُببيتكش"يسألوفقاؿ:صلىاهللعليوكسلمأتىالنيب

صلىاهللعليوكسلمهبمافأخذمهارسوؿاهللهفأتا"هبما"أئتٍت،قاؿ:بعضو،كقعبنشربفيومنا١تاء

قاؿ"منيشًتمىذين"بيده،كقاؿ: بدرىم، آخذمها أنا درىممرتُتأكعلىمنيزيد:"قاؿرجل:

اشًت"قاؿرجل:أناآخذمهابدرمهُت،فأعبامهاإياه،كأخذالدرمهُتكأعبامهااْلنصارم،كقاؿ:"ثالثان

صلىاهللفأتاهبوفشدفيورسوؿاهلل"فأتٍتبوقدكمانباآلخرأىلك،كاشًتمهاطعامافانبذهإىلبأحد

ٍبقاؿلو:عودانعليوكسلم اذىبفاحتببكبعكًلأرينكٜتسةعشريومان"بيده، فذىبالرجل"

فقاؿرسوؿاهلل،،كببعضهاطعامانكيبيع،فجاءكقدأصابعشرةدراىم،فاشًتلببعضهاثوبانحيتبب

القيامة،إفا١تسألةًلئلكمنأفٕتيىذاخَت":صلىاهللعليوكسلم ا١تسألةنكتةُبكجهكيـو
                                                 

.ِّٕية:سورةالبقرة،اآل(ُ)
،كمزعةٟتم:أمنتفةٟتم،َُْٓحديثرقمّٔٓ/ِ:ان،كتابالزكاة،بابمنسأؿالناستكثرصحيحةأخرجوالبخارمُب(ِ)

السؤاؿ.عالمةعلىذلوب
.َُُْحديثرقم،َِٕ/ِلةللناس:أ،بابكراىيةا١تسصحيحةأخرجومسلمُب(ّ)
.قاؿابناْلثَتُبالنهايةُبِّٕٖحديثرقمٖٕ/ْ،بابذكرٖترميالصدقةعلىاْلصحاءاْلقوياء:ةزديوُبصحيحخأخرجوابن(ْ)

ةي:ُّٔ/ْغريباٟتديثكاْلثر: ،كالسًَّولي:الصحيحاْلعضاء.ا١ترَّةي:القوىةيكالًشدى
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مفظع،أكلذمدـموجعإًللثالثة:لذمفقرحتصل .(ُ)"مدقع،أكلذمغـر

لوقت،اىسبقإيضاحها،ًلبدلومناٟترصعليستفيدا١تسلممنالتوجيهاتالشرعيةاليتكحىت

صلىاهللالنيبالوقتبنصيبكافرمنالعنايةفيمانقلعني،فقدحظةدئكعدـضياعوىباءدكففا

مناْلقواؿكاْلفعاؿ.عليوكسلم

ولوفعنو،فعنئكمسْتفظوعبادهكأهنممأموركفعلىفتؤكدالسنةا١تبهرةأفالوقتمننعماهلل

منفيهماكثَتهنعمتافمغبوفه"اهللصلىاهللعليوكسلم:ضياهللعنهماقاؿ:قاؿرسوؿرابنعباس

.(ِ)"الفراغكالناس:الصحة

القيامة،ىذاماتؤكدهالسنةا١تبهرة،فهنا أربعةؾكقتا١تسلمأمانةعنده،كىومسئوؿعنويـو

القيامة،منهاسؤاًلفخاصافبالوقت،فقدقاأسئلةسيي ؿالنيبصلىاهللسأ٢تاالعبدأماـاهللعزكجليـو

 كسلم: فيمىًلتزكؿقدمان"عليو حىتيسأؿعنأربعخصاؿ:عنعمره القيامة كعنعبديـو أفناه،

.أمأفالعبدُب(ّ)"أباله،كعنمالومنأيناكتسبوكفيمأنفقو،كعنعلموماذاعملفيوشبابوفيمى

القيامة،لنتزكؿقدماه،كلنيربح ذلكا١تكاف،حىتيسأؿكحياسبعنذلكا١توقفالعصيب،يـو

الشبابىو٤تورالقوةمدةعمرهبعامةكيفقضاىا،كعنفًتةشبابوٓتاصةكيفأمضاىا،ذلكأف

فقدخص لذا كالنشاط،كعليواًلعتمادُبالعملأكثرمنغَتهمنمراحلالعمراْلخرل، كاٟتيوية

لعمركذلكْلمهيتو.معأنوداخلضمنالسؤاؿعنابالسؤاؿعنومستقالن

علىكقتو،ككافًلديضيلوكقتُبغَتعملمنأشدالناسحرصانككافالنيبصلىاهللعليوكسلم

                                                 

.ُُْٔحديثرقمُِٔ/ِٕتوزفيوا١تسألة:سننو،كتابالزكاة،بابماأخرجوأبوداكدُب(ُ)
.َْٗٔحديثرقمِّٕٓ/ٓقاؽ،بابماجاءُبالصحةكالفراغ:ر،كتابالةأخرجوالبخارمُبصحيح(ِ)
.ُِْٔحديثرقمُِٔ/ْشأفاٟتسابكالقصاص:أخرجوالًتمذمُبجامعو،بابماجاءُب(ّ)
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رضياهللعنويصفحاؿالنيبطالبهللتعاىل،أكفيماًلبدمنولصالحنفسو،يقوؿعليبنأيب

كسلم صلىاهللعليو جزٌ"بأنو: أكلإىلمنزلو إذا نفسكاف جزءانأ أجزاء، ثالثة دخولو كجزءانو هلل،

.(ُ)"زأهبينوكبُتالناسلنفسو،ٍبجزأجيانْلىلو،كجزء

علىإعماركقتوبالعبادةكالباعة،فقدجاءعنأـا١تؤمنُتحريصانكماكافالنيبصلىاهللعليوكسلم

أفالنيب رضياهللعنها كسلمعائشة منالليصلىاهللعليو فقالتكافيقـو قدماه، لحىتتتفبر

قاؿ:أفالأحبأف؟رـمنذنبككماتأخٌملتصنعىذايارسوؿاهللكقدغفراهلللكماتقدٌ"عائشة:

.(ِ)شكورانأكوفعبدان

بنرافعقاؿ:حدثناشيخمنأىلصنعاءيقاؿلوأبوعبداهللقاؿ:ٝتعتكىببنكعنبشر

داكدعلىالعاقلأفًليشتغلعنأربعساعاتساعةيناجيمنبويقوؿْليبكجدتُبحكمةآؿ

ونوُبحاسبفيهانفسوكساعةيفضيفيهاإىلإخوانوالذينيصدقونوعيوبوكينصفيهاربوكساعةحي

خي كساعة حيلينفسو ٦تا كبُتلذهتا بُتنفسو الساعاتفيها عوف٢تذه الساعة فإفىذه لكجيمل،

رمةمغةكعلىالعاقلأفًليكوفظاعناإًلُبإحدلثالثتزكد١تعادأككاستجماـللقلوبكفضلكبل

كعلىالعاقلأفيكوفعا١تابزمانو٦تسكاللسانومقبالن .(ّ)علىشأنو١تعاشأكلذةُبغَت٤تـر

قواؿا١تأثورةُباٟتثعلىاستثمارالوقتكاقتناصفرصو،حديثابنعباسرضياهللكمناْل

قبلٜتس:شبابكقبلاناغتنمٜتس"لرجلكىويعظو:صلىاهللعليوكسلمقاؿرسوؿاهللعنهماقاؿ:

                                                 

.ُٓٓ/ِِأخرجوالبرباينُبا١تعجمالكبَت:(ُ)
"،كتابالتفسَت،بابقولوصحيحةأخرجوالبخارمُب(ِ) ـىًمنذىنًبكى اللَّويمىاتػىقىدَّ لىكى .ْٕٓٓحديثرقمَُّٖ/ْ...":لًيػىٍغًفرى
.ِِ،ُِ،صُُدالرزاؽجبفعنمص(ّ)
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.(ُ)"اءؾقبلفقرؾ،كفراغكقبلشغلك،كحياتكقبلموتكنىىرمك،كصحتكقبلسقمك،كغى

كاف كسلمكما عليو اهلل يصلى فيقوؿ: العوائق حلوؿ قبل العمل إىل با١تبادرة بادركا"أمر

ان،أكموتمفندانان،أكىرممفسدانان،أكمرضيانغ،أكغٌتمبمنسيانان،ىلتنتظركفإًلفقربعانسباْلعماؿ

.(ِ)"كأمرىى،أكالدجاؿفشرغائبينتظر،أكالساعة،فالساعةأدان٣تهز

بأداءاْلعماؿكعدـتأجيلها،ذلكأفحاؿ فهوصلىاهللعليوكسلمحيثأمتوعلىا١تبادرة

أكموتأك٨توذلك٦تايقفحائالنوٌخيلومنكقوعا١تعاإلنسافًل دكفأداءقاتمنمرضأكىـر

بأداءالعملقبلأفٖتاصرهالعوائق.رقاتكثَتة،كاٟتاذؽمنبادواْلعماؿأكإ٘تامها،فا١تع

وضياهللعنريأمربالتبكَتُبأداءاْلعماؿ،فعنصخرالغامدمكقدكافصلىاهللعليوكسلم

قاؿ: بعثسريةأكجيش"عنالنيبصلىاهللعليوكسلمأنو اناللهمبارؾْلميتُببكورىا،ككافإذا

.(ّ)ؿالنهار،فأثرلككثرمالوكٌ،ككافيبعثٕتارتومنأتاجرانجالنرككافصخرر"،بعثهممنأكؿالنها

قاؿ:صلىاهللعليوكسلملنيبكمأـا١تؤمنُتعائشةرضياهللعنهاأفارتكُبىذاا١تعٌتأيضان

.(ْ)"ج،فإفالغدكبركةك٧تاحئباكركاطلبالرزؽكاٟتوا"

امضبجعةنكأصلىاهللعليوكسلمسوؿاهللريبضاىاقالت:مرٌركعنفاطمةرضياهللعنهاكأ

                                                 

.ْٖٕٔحديثرقمُّْ/ْ:قاؽرُت،كتابالحالصحيعلى:ؾردأخرجواٟتاكمُبا١تست(ُ)

.ُُٖحديثرقمَُُ/ُ،باباٟتثعلىا١تبادرةباْلعماؿقبلتظاىرالفنت:ةأخرجومسلمُبصحيح(ِ)

.ِِّٔديثرقمحِٕٓ/ِيرجىمنالربكةُبالبكور:أخرجوابنماجوُبسننو،كتابالتجارات،بابما(ّ)

.َِٕٓحديثرقمُّٗ/ٕا١تعجماْلكسط:أخرجوالبرباينُب(ْ)



 يشالدكتورة: نعيمة بنت عبد اهلل بن ده

ت                         السنة الثانية عشرة 
ّ
 هـ0341جمادي اآلخرة                      الدرعي

 م9112يونيو                                                          العدد السادس واألربعون  

ِْٓ 

هلليقسمبككًلتكوينمنالغافلُت،فإفارأيابنيةقومياشهدمرزؽ"متصبحةفحركٍتبرجلوٍبقاؿ:

.(ُ)"زاؽالناسمابُتطلوعالفجرإىلطلوعالشمسرأ

ا١تسلممبكرانكجعلكقتهاضيقانفقطكنالحظأفاهللخففصالةالصبحكجعلهاركعتُت ليقـو

ةأكؿالنهارفلميبالبا١تسلمبالصالةإىلمنتصفوحيغتنمىذهالساعاتا١تباركة،كمامداهللُبفس

طوؿالنهار.حىتيتفرغلعملو

كيبارؾالقرآفالكرميانتقاؿالقولالعاملةمنمناطقالشدةإىلمناطقالرخاء،كيشجعاإلنساف

منرضواْلنفسهمبالذؿكعاشوامستعبدينععلىأفيس ىُباْلرض،مادامتأرضاهللكاسعةكيلـو

الٌلًوكىاًسعىةنفػىتػيهىاجً"عاطلُتفقراء: تىكيٍنأىٍرضي .(ِ)"ريكاًٍفيهىاأىملٍى

"كماحيثاإلسالـعلىإتقافالعمل،قاؿاهللعزكجل: اٍلميٍحًسًنُتى بُّ الٌلوىحيًي "ًإفَّ
كقاؿ(ّ)

.(ْ)"أفيتقنوبإذاعملأحدكمعمالنإفاهللحي":صلىاهللعليوكسلمرسوؿ

منالعبادة،يعتربضربانشأنو،فلذلك٧تدأفالعملكما٧تدأفاإلسالـقد٣تدالعملكأكرب

منعمليدهبات:منباتكاًلنصلىاهللعليوكسلمللتقربإىلاهللعزكجل،يقوؿالنيبكسبيالن

منغَتظلمكًلاعتداءأكغرسغرسانبنيانانمنبٍت":صلىاهللعليوكسلمكيقوؿأيضان(ٓ)"لومغفوران

                                                 

.ِّٗ/ْٖتفةاْلحوذمللمباركفورم،بابماجاءُبالرخصةُبالشراءإىلأجل:(ُ)

.ٕٗسورةالنساء،اآلية:(ِ)

.ُٓٗسورةالبقرة،اآلية:(ّ)

.ّْٖٔحديثرقمّْٗ/ٕأخرجوأبويعليُبمسنده:(ْ)

.َُِٕٓبشرححديثرقمَّٔ/ْانظر:فتحالبارمشرحصحيحالبخارم،كتابالبيوع،بابكسبالرجلكعملوبيده:(ٓ)
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.(ُ)"تفعبومنخلقاهللتعاىلظلمكًلاعتداءكافلوأجرجارماانُبغَت

ا١تضمار،فقدأعاداإلسالـللمرأةكرامتهااإلنسانيةبالنسبةللرجل، كا١ترأةكالرجلسواءُبىذا

جلمثلحقالتملك،رمناٟتقوؽمادينحوللهاحفهويضعهامعالرجلموضعالتكليفكا١تسئوليةكدين

٦تَِّّااٍكتىسىبيوٍاكىلًلنِّسىاءبى٢تاحظانمنا١تَتاث"أعكالبيعكالشراء،كحقا٢تبةكالتربعكما لِّلرِّجىاًؿنىًصيبه

 ٦تَِّّااٍكتىسىنٍبى ا١ترأةُبالعملفينبغيأفيكوفعماليليقهبا،كيصوفكرامتها،،فإذارغبت(ِ)"نىًصيبه

ينفعأسرهتاك٣تتمعها.مفيدانكيكوفعمالن

حقهاُبالنفقةمنزكجها،إفكانتمتزكجة،كمنأقارهباإذاملللمرأةرصحيحأفاإلسالـيوف

كلرفعمستول كأسرهتا نفسها لكفاية أفتعملكتكسبقوهتا معذلكجييز٢تا كلكنو تكنمتزكجة،

معيشتهم.

عامةلعملا١ترأة،أمهها:احملافظةعلىحدكدالشريعةاليتكيضعاإلسالـُبكلاْلحواؿشركطان

هامراعاةالصيانةكالشرؼكالعفة.ٖتتمعلي

كًلخيلو٣تتمعمنالعاجزينعنالعملكاٞتهادكالكسبمنكداليدكاًلعتمادعلىالنفسمن

قة،ككذلكالذينًليكفيهمدخلهممنالعملوٌأمثاؿاْلراملكاليتامىكالشيوخكأصحابالعاىاتا١تع

كعرضةآلفةالفقرمليًتكهماإلسالـمهالنكىؤًلءٚتيعانحصو٢تمعلىعمل،رأكالقادرينالذينمليتيس

هممكرىُتإىلذؿالسؤاؿكالتكفف،بلعملكفالتهممنقبلاجملتمعا١تسلمئهمكتلجحقكاٟترمافتس

أكعجزعنعليو،إذففقدحثاإلسالـعلىأفينتفعمنملجيدعمالنسبىوفالذمينتموفإليوكحيي
                                                 

.ّْٖ/ّأخرجواإلماـأٛتدُبمسنده:(ُ)

.ِّسورةالنساء،اآلية:(ِ)
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أكشيخ أكمرضمنالذينالعملإلعاقة يعملوفكيتكسبوفبعملهممنخالؿمصارؼالزكاةوخة

كالصدقاتا١تفركضة.

لدا ا١تتعددة اْلدكية قدكضع سبقيتضحأفاإلسالـ ء٦تا كبُتَّ ١تعضلةالفقر، ا١تتنوعة اٟتلوؿ

للواقع،بلإفعنصالحيتهااناٟتاجةكاٟترماف،كمليكنذلك٣تردمبادئنظريةيتماٟتديثعنهابعيد

ا١تسلمُتقدطبقوىاكأقاموىاُب٣تتمعاهتم.

الفصل الثاني: األلقاب والكىن وارتباطها باحلرف والصناعاث 

 وادلهن بغرب شبه اجلزيرة العربيت

 التمهيد: 

كانتشبواٞتزيرةالعربيةاليتتتمتعٔتوقعإسًتاتيجيبُتثالثقاراتكربل،كتقعُبالنصف

اًلتالسماكيةكالرسل.سللرانلكثَتمناٟتضاراتكمهدانةاْلرضيةموطنالشمايلللكر

كا١تملكةالعربيةالسعوديةتشكلالقسماْلكربمنشبواٞتزيرةالعربية،كتتألفمنسهوؿضيقة

دؽ،سالسلجبلية٘تتدعلىطوؿالبالرراْلٛتركىي:)سهوؿتامة(،تليها،٨توالشحعلىساحلالب

)جب ارتفاعهاكىي: كيتعدلأقصى كعسَت اٟتجاز، ٍبصحارلكىضابصَََِاؿ ُبخـ(، رية

دُبالشماؿكالربعا٠تايلُباٞتنوب.أماُبومنا١تساحةالعامة(،أكربىاصحراءالنف%َٗ)سطالو

العريب،فتمتدسهوؿساحليةكاسعة.جؽ،كعلىطوؿساحلا٠تليرالش

َََ.َِٓ.ِكثرمنأةأربعةأٜتاسشبوجزيرةالعربٔتساحةتقدربلا١تملكةالعربيةالسعوديغكتش

مربع.كيل
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الساحليسهلهتامةمساحتها،فعلىامتدادالبحراْلٛترًلتساعانكتتنوعتضاريسا١تملكةنظر

ُباٞتنوب،كيضيقكلماإتومشاًلكيالنَٔكيل،كيتسععرضوليبلغََُُالذميبلغطولوحوايل

خ إىلعند كترتفع العقبة، كاليتيًتاكحالشرؽليج السركاتالشاىقة، جباؿ السهلسلسلة منىذا

بُت ما إتهتمشاًلنانقلاًلرتفاعتدرجيييقدـُباٞتنوب،كَََٗارتفاعها َََّ،لتصلإىلكلما

ككادمتثليثادمككراف،٧تاف،ككادمز،مثل:كادمجاكغربانانقدـ،كتنحدرمنهاأكديةكبَتةتتجوشرق

السلسلةمنجهةالشرؽىذهفاطمة،كيليمة،ككادمينبع،ككادمكادماٟتمض،ككادمالرٌ،كبيشة

ٔتنبقةيتخللهاكادمانماف،كجنوبصناء،كصحراءالىبكثبافالدانىضبة٧تدكمرتفعاهتااليتتنتهيشرق

س ٘تتد الشماؿ كمن ا٠تايل، الربع كٖتاذمصحراء حىتتتصلالدكاسر، حائل، منبقة إىل ٧تد هوؿ

النف جباؿوبصحراء مثل: بعضا١ترتفعاتاٞتبلية يوجدهبا كما العراؽكاْلردف، ٍبْتدكد الكربل، د

تشكلاٞتزءاٞتنويبالشرقيمنا١تملكة،يفهيق،كالعارض،كأجا،كسلمى.أماصحراءالربعا٠تايلوط

بكىيمنبقةصحراكيةكبَتةتقدرمساحتها بافرمليةكسبخات.ثكيلمربعتتكوفمنكََََْٔػ

حوايل طولو يبلغ كالذم الشرقي الساحلي السهل سبَُٔأما يتألفمن فهو اتملحيةخأكياؿ،

كمناطقرملية.

دازدىرتفيهاحضارةمدين،حضارةقك اليتعاشفيهاموسى،(ُ)عيبعليوالسالـشالنيبقـو

                                                 

دأرسلواهللعزكجلإىلأمتُت:أىلمدين،كأصحابيببنمدينبنإبراىيم،كقوىونيباهللعليوالسالـ:شعيببنعيفابنن(ُ)
ي مدينالذينكانوا أرسللقـو عندما كاْليكةخلفمدين.ككافسنوعشرينسنة خسوفُبباْليكة،ككانتمديندارشعيب،

اجعتولقومو،فلماطاؿىمإىلالتوحيد،كهناىمعنالتبفيف،كقدكافيقاؿلو:خبيباْلنبياء،ٟتسنمرعاا١تكاييلكا١توازين،فد
بأنفشديدانان٘تاديهمبعثاهللعليهمحرٌ فبعثاهللعليهمافأخذ إىلالربية، فدخلعليهمفخرجوا أجواؼالبيوت، فدخلوا سهم،

ذلكفأحرقتهم،فانأرسلاهللعليهمنارهاحىتإذااجتمعواٖتتانبعضهمبعضمكلذة،فنادسحابةفأظلتهممنالشمس،فوجدكابردان
الظلة.انظر: .ِّٓ-ِّْ/ُاٞتوزم:ًلبنا١تنتظمعذابيـو
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إىلفرعوفمصر.قبلأفيبعثرسوًلنعشرسنوات،(ُ)عليوالسالـ

النيبصاحلعليوالسالـدكُبالعالكانتحضارةٙتو ،كاليتًلتزاؿآثارىاموجودةحىت(ِ)قـو

،ُبا١تنبقةا١تعركفةباسممدائنصاحل،كُب راف٧تداْلخدكد،الذمذكرُبالقرآفالكرميعن٧تاليـو

اباْلخدكد.حأص

كطريقاللقوافل،أنزؿاهللالقرآفعلىسيدناكنبينا٤تمدانٕتاريامهماناليتكانت٦تراٞتزيرةذهكُبى

قلبشبواٞتزيرةالعربية،كترامتمنهاإىلعليوالصالةكالسالـ،كانتشرترسالةاإلسالـالسمحةُب

ئسا حىت العامل، أرجاء كأسير أفريقيا كصلتإىل كجزء مدا على أكربا ازدىالمن الدكلةعصور ر

اإلسالمية،حىتأصبحا١تسلموفُبالوقتاٟتاضرحوايلا١تلياركالنصفنسمة.

 كمرت اٟتضارممئات بدكرىم ا١تسلموف كقاـ دكؿ، كزالت دكؿ، فيها ظهرت السنُت من

التارخيي،الذمعربتعليواٟتضارةاإلنسانيةاٟتديثةمنعصورىاا١تظلمة،كانتشراإلسالـُبشىتبقاع

                                                 

سبقتترٚتتو.(ُ)

(ِ) "قاؿاهلل اتعاىل: أىنشىأىكيممِّنى ىيوى غىيػٍريهي إًلىوو مٍِّن لىكيم مىا الٌلوى اٍعبيديكٍا قػىٍوـً يىا قىاؿى صىاٟتًنا أىخىاىيٍم ٙتىيودى ًفيهىاكىًإىلى ْلىٍرًضكىاٍستػىٍعمىرىكيٍم
 يبه ٣تًُّ قىرًيبه رىيبِّ ٙتىيودىأىخىاىيٍمصىاٟتًناأىًفاٍعبيديكااللَّوىفىًإذىاىيٍم(.كقاؿعزكجل:"ُٔ")ىود:فىاٍستػىٍغًفريكهيٍبيَّتيوبيوٍاإًلىٍيًوًإفَّ كىلىقىٍدأىٍرسىٍلنىاًإىلى

ٙتىيودى(.كقاؿسبحانو:"ْٓ")النمل:فىرًيقىاًفخيىٍتىًصميوفى اءٍتكيمبػىيػِّنىةهكىًإىلى اٍعبيديكاٍالٌلوىمىالىكيممٍِّنإًلىووغىيػٍريهيقىٍدجى يىاقػىٍوـً أىخىاىيٍمصىاٟتًناقىاؿى
فػىيىٍأخيذى اًبسيوىءو اتىٍأكيٍلُبأىٍرًضالٌلًوكىًلى٘تىىسُّوىى ًذًهنىاقىةيالٌلًولىكيٍمآيىةنفىذىريكىى أىلًمِّنرَّبِّكيٍمىى (.فهذهاآلياتّٕ")اْلعراؼ:يمهكيٍمعىذىابه

ٙتودليدعوىمإىلإخالصالعبادةهللكحده،كًليشركوامعو الكردياتتدؿعلىأفصاٟتانكافنبيانكرسوًلنأرسلواهللعزكجلإىلقـو
اعبدكااهللكحد هًلشريكلوكأخلصوالوالعبادةأحدان.قاؿالبربم:"يقوؿتعاىلذكرهكأرسلناإىلٙتودأخاىمصاٟتانفقاؿ٢تمياقـو

دكفماسواهمناآل٢تةفمالكممنإلوغَتهيستوجبعليكمالعبادةكًلٕتوزاْللوىةإًللوىوأنشأكممناْلرضيقوؿىوابتدأ
١تاأىلكالعربمنصلىاهللعليوكسلم.عننوؼالشاميأفصاٟتانالنيبِٔصُِخلفكممناْلرض".انظر.تفسَتالبربمج

بعدىافاستخلفواُباْلرضفانتشركاٍبعتواعلىاهللفلماظهرفسادىمكعبدكاغَتاهللبعثاهللدرتٙتومكانقضىأمرىاععاداناهلل
يالنككانتمناز٢تماٟتجرإىلقرعكىوكادمالقرلٙتانيةعشرمانكأفضلهمموضعانكىومنأكسبهمنسبانعربانإليهمصاٟتاككانواقوم

ككربكًليتبعومنهمإًلقليلمستضعفوففهلكتمشطفدعاىمإىلاهللحىتانشابانفيمابُتاٟتجرإىلاٟتجازفبعثواهللإليهمغالم
براىيمنيبقبلويعٍتقبلإبراىيمإًلإبنساـبننوحكمليكنبُتنوحكذعادكٙتودكمنكافمنهممنتلكاْلممككانوامنكلدًلك

.ُٔٔصِدرؾعلىالصحيحُتجاحل.انظر:ا١تستصكىود
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ْلرض.ا

ٕتس اٟتياة تعيشمنبُتمن العربية اٞتزيرة شبو كاليتكافْتدكانتبالد البوادمكا١تدف، ياة

بينهماعالقةقائمة،حيثاستمدتالبوادمٝتاهتااٟتضاريةمنحياةاٟتضر،كزكدتالبوادمبدكرىا

دمان ٖتملإليها كانتُبكلمرة متجددة كقدأسهما١توقعدانجدياجملتمعاٟتضرمٔتوجاتبشرية ،

بُتالقاراتا١تعركفة اجملتمع،كذلكمنخالؿموقعها بإجيادىذا العربية نذاؾ،آاٞتغراُبلشبواٞتزيرة

 جعلها كأفريقيا،ما كأكربا كصلبُتاْلممككاسبةالعقدبُتاٟتضاراتاْلكىلكالتقاءمهزةكىيآسيا

،اْلمرالذمجعلالبابعالتجارميغلبعلىحضارات"برية–ريةْت"طرؽالقوافلالتجاريةالقددية

العرب.أضفإىلذلك،ماخلقاهلللشبواٞتزيرةالعربيةمنطبيعة٥تتلفةالتضاريسكا١تناخكاف٢تادكر

أكثالثةأساسُب ا١تناخمنقبلألفيسنة التنقلالداخليُبشبواٞتزيرة،حيثكانتحالة حركة

.تلفعمانعرفواليٗت ـو

أف يعيشوفحياةطكما العربيةجعلتسكاهنا اٞتزيرة اهللُبشبو التضاريساليتأكجدىا بيعة

.شبواٞتزيرةالعربيةخاصة،كقدأفرزىذاالواقعمنبُتمناٟتياةُب

مناًلستقرار،حيثكفرتلسكاهنامستلزماتاٟتياةمنزراعةاناٟتضرم:الذمفرضنوعالنمط

ك٘تدي معركفة أكثر عالقات إلقامة البريق مهد ما كاًلنتظاـكتنظيمانتبورانن، ا٠تارجي التعامل ُب

اميةكسياسيةٗتتلفمنحيثالشكلعالداخلي،كأنشأا١تدفاليتبدأتتشكلبداياتبنيةاجتماع

الؼىوسائدُبا١تناطقالصحراكيةاليتيعيشفيهاالبادية،فمعركؼأفاٟتضرٗتتلفطباعهمباخت

هبم،فمنهممنعملبالزراعةكالصناعةُبا١تدفٖتيطا١تناطقاليتيعيشوففيها،كظركؼاٟتياةاليت

الداخلية،كمنهممنعملبصيداْلٝتاؾكاستخراجاللؤلؤ،كالتجارةا٠تارجية،كركوبالبحرُبا١تناطق
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الساحلية.

النم البدكيةالبدكمالذماختلفمنحيثا١تظهرعنحياةاطأما ٟتضر،إذكافقواـاٟتياة

بلها،اليتإللماءكالكألبرعيمواشيهاكانيعتمدعلىالرعيكالتنقل،ماجعلالقبائلٕتوبالصحراءطلب

كاٟتضرشىتمنا١تمارسات،ككافعاملاٞتدبكا٠تصبيؤثرُبحياةالبدكفرضتبتداعياهتاأشكاًلن

ُب ا١تراعي كانتشار ا٠تصب جيلب اْلمبار فنزكؿ اْلمن، كتوفَت اًلستقرار حيث من السواء، على

اآلباركالعيوفيساعدعلىالزراعةكانتشارا١تزارعحوؿا١تدف.الصحراء،كماأفتوفَتا١تياهُب

 حالة ُب ا١تبر بنزكؿ كانتتتأثر كالبادية اٟتاضرة بُت العالقة أف اْلمنكما فيعم ا٠تصب،

كاًلستقراربُتاٟتاضرةكالبادية.أماُبحالةاٞتدبتعماٟتركبكالنهبكالسلبكعدـاًلستقرار.

ككافسكافاٟتاضرةيقوموفبالزراعة،كخاصةالتموركاٟتبوب،كصناعةاٟتليكاْلكاينكا١تالبس

كغَتىا.

الوسيلةا١تهمةُبعمليةالتنقلمنمكافإىلكماكافسكافالباديةيقوموفبًتبيةاإلبل،كىي

بعدتمسافاهتا، بُتسكافا١تدفمهما كالزياراتا١تتبادلة آخر،كخاصةْلداءمناسكاٟتجكالعمرة

كسيلةلنقلاٞتيوشكا١تعداتُبأثناءاٟتركب.انكتعترباإلبلأيض

منتجاتاْل من كاًلستفادة ا١تاشية بًتبية البادية تقـو اجملففة،كما كاْللباف السمن بتوفَت لباف

كالقياـبصناعةا١تفركشات،كبيوتالشعر،كنتيجةلذلكقامتحوؿا١تدفأسواؽٕتاريةعرفتبأٝتاء

،كَب"سوؽاًلثنُت"أك"سوؽا٠تميس"،أك"سوؽاٞتمعة"ا١تدف،أكبأٝتاءاْلياـاليتتعقدفيهامثل:

عملية لتجارمبُتسكافا١تدفكسكافالبادية.التبادؿاىذهاْلسواؽتقـو



 األلقاب والكنى وعالقتها بالمهن والصناعات والحرف...

ت                     السنة الثانية عشرة              
ّ
 هـ0341جمادي اآلخرة                     الدرعي

 م9112يونيو    العدد السادس واألربعون                                                     

ِِٓ 

بشراءماٖتتاجومنىذهاْلسواؽمن٘توركحبوبكملبوساتكحليكأكافكغَتىا، فالباديةتقـو

سكافا١تدفبشراءماحيتاجونومنمفركشاتصوفيةكٝتنكألباف٣تففةكأغناـلالستفادةمن بينمايقـو

اصكىبواأنفسهمللقياـبتوفَتىذها١تنتجاتلبيعهاخيوجدأشٟتومها،كىذهالتجارةلنتتوافرمامل

لآلخرين٦تنحيتاجوهنا،كاًلستفادةمنمدخو٢تاا١تادم،كتوفَتحياةسعيدةمستقرة٢تمكلذكيهم،كىذه

خاصةهبمبنوعاٟترفةكالصنعةاليتيقوموفهبا.انالصناعاتفرضتعلىالقائمُتعليهاألقاب

تأث أف اٟتضرك٧تد مناطق ُب حيثيكثر البدك، مناطق ُب منو أكثر اٟتضر مناطق اْللقابُب َت

أصحابا١تهنكالصناعاتكاٟترؼ،كلذلكفإفإطالؽاْللقابعلىأصحابىذها١تهنأمرضركرم

يكوفباسم ما فإطالؽاْللقابغالبا ُبا١تناطقالبدكية أما كصفهم. كمهمللتعريفهبم،كسهولة

أكالفخذ.القبيلة

كقداشتهراإلقليمالغريبمنشبواٞتزيرةالعربيةبقلةا١تواردكضعفاإلمكاناتمقارنةبغَتهمن

بالدالعاملالقدميكالشاـكمصركاليمنكالعراؽكفارسكغَتىا،فقدكانتٗتتلفا١تواردفيومنمكاف

الرسوؿ ففيزمن كسلمآلخر، تغلصلىاهللعليو كانتالزراعةكانتالتجارة بينما بعلىمكة،

البالدمنحرفيُت،أماىذهلوا١تدينة،كملتكنٗتعلىكالصناعةتغلبعلىالبائف،كماتغلبالزراعة

 اٟتجاز بالد عبقية الغالب فكاف ا١تختلفة القبائل فيها تنتشر فضالناليت الرعي، بعضليها عن

.(ُ)ةئييةُبحدكدماتسمحبوالبدالنشاطاتاًلقتصا

الزمافبعدـا٠تضوعللنفوذاْلجنيب،قدميكقد٘تيزتبالداٟتجازعنغَتىامنبالدالعربمن

                                                 

ليايالرياض:دارإشب-.ّط-.صلىاهللعليوكسلماٟتجازُبعصرالرسوؿُبعبدالعزيزبنإبراىيمالعمرم.اٟترؼكالصناعات(ُ)
.ُْـ،صَََِىػ/َُِْللنشركالتوزيع،



 يشالدكتورة: نعيمة بنت عبد اهلل بن ده

ت                         السنة الثانية عشرة 
ّ
 هـ0341جمادي اآلخرة                      الدرعي

 م9112يونيو                                                          العدد السادس واألربعون  

ِّٓ 

كانتاتتجاذبافصلىاهللعليوكسلمفقبلعهدالرسوؿ النفوذُبكانتىناؾدكلتافمهاالفرسكالرـك

التنافس،بالدكثَتة،حيثملٗت كبعدىاتُتالدكلتُت،ظهرتلأجزاءمنبالدالعربمنآثارىذا

مداهللملتدنسأقداـا١تستعمريبرتعلىأجزاءكثَتةمنالعاملكمنهاالعاملالعريب،كْتسدكؿأخرل

كالفرنسيوفُبالعصراٟتديثعلىغالبيةا١تناطقالعربية،زأرضشبواٞتزيرةالعربية،فلقدسيبراًل٧تلي

العربيةالسعوديةُبالوقتاٟتاضرخارجةعننباؽسيبرةتلكككانتا١تناطقاليتٖتتضنهاا١تملكة

ىاأهناٛتايةاهلل٢تذهاْلرضالباىرةمنأفتبإالدكؿاًلستعماريةبالرغممنكل٤تاكًلهتاا١تتعددة،ك

أقداـا١تستعمرالبغيض.

ضرتأثَتكبَتاهتما١تختلفةمنبدككحئبفزجااًلجتماعيةالسائدةبُتسكافاٟتككانتللعادات

العاداتتتحكمُبتصرفاتاْلفراد،كبالتايل توجواجملتمعإىلعلىاٟتياةُباٟتجاز،حيثإفىذه

سلوكاتمعينة.

ىذهقللمنالصناع،كجعل-خاصةُباٞتاىلية-فكراىيةالعربللصناعةكاحتقارىمللصانع

أماكنأخرل.اناٟترؼحكر مهاجرينمن أك بعضعلىأناسأرقاء كانتللحربُباٞتاىلية فقد

اْلعراؼكالعاداتاليتساركاعليهاكأثرتعلىحياهتماًلجتماعيةكاًلقتصادية،فكانواحيتقركفبعض

منضلوفالرعيكالتجارة،كيأنفوففيالبدكيبتعدكفعنها،كيقبلوفعاربعضها،فنجدكا١تهنكاٟترؼ،

عةكالصناعة.الزراعة،ُبحُتيقبلاٟتضرعلىالزرا

زؿكالنسيج،حيثكافديتهنهاالكثَتمنغف،فمنهاماىومقبوؿعندىم،كالأماالصناعةفتختل

كيبلقوف اٟتدادة، حيتقركفمهنة ككانوا كاٟتضر، كىيُبالبدك )القُت( اٟتدادة مهنة علىمنديتهن

اللغة:العبدالرقيق.



 األلقاب والكنى وعالقتها بالمهن والصناعات والحرف...

ت                     السنة الثانية عشرة              
ّ
 هـ0341جمادي اآلخرة                     الدرعي

 م9112يونيو    العدد السادس واألربعون                                                     

ِْٓ 

منكراءذلكوىا،نىمللصناعاتبأفامتهكقداستغلغَتالعربنفورالعربكاحتقار كحققوا

طائلة.أمواًلن

اكًلن٤تإىلترغيبالناسُبالعملكالكسب،لرسوؿاهللصلىاهللعليوكسلمدافعانفكافذلك

بذلكٖتبيمىذهالعاداتالسيئة،كالعملعلىاحًتاـالعاملُتكالصناع.

بع العربمنالنفورمنالفوراليتٗتمضاْلفكافصلىاهللعليوكسلميببقبنفسو مفهـو

تغيَتنظرةالناساٟترؼكٔتنديتهنها،فقبولولدعوةخياطُبا١تدينةدعاهللبعاـكافلوأكرباْلثرُب

.(ُ)احملقرةللصناع

صلىاهللعليوكسلمكمنمنبلقسلوؾالرسوؿُبتغيَتمفاىيمالناسا٠تاطئة،فإفرسوؿاهلل

يأٌبإىلصلىاهللعليوكسلما١تدينةكيترضعو،فكاف(ّ)قُت(ِ)بنوإبراىيمإىلزكجةأيبسيفدفعا

.(ْ)منزؿأيبسيفاٟتدادكىوينفخمنكَته،كقدامتألالبيتبالدخاف

                                                 

النيبصلىاهللعاهللقاؿ:إفخياطانرضيعنأنس(ُ) لبعاـصنعو،فذىبتمعالنيبصلىاهللعليوكسلمفقربخبزليوكسلمدعا
باءبعديومئذ.أخرجودمنحوايلالقصعة،فلمأزؿأحبالالدباءباءكقديد،فرأيتالنيبصلىاهللعليوكسلميتبعدفيوانشعَت،كمرق
.َُِٓحديثرقم،َِِٕ/ٓ،كتاباْلطعمة،بابا١ترؽ:صحيحةالبخارمُب

بفتحالقاؼكسكوفا١تثناةالتحتانيةبعدىانوف،كىواٟتدادكافمناْلنصار،كىوزكجأـسيفمرضعةإبراىيمكلد-أبوسيفالقُت(ِ)
.ٗٗ/ْالصحابةًلبنحجرالعسقالين،كمعواًلستيعابًلبنعبدالرب:٘تييزُبةالنيبصلىاهللعليوكسلم.ترٚتتوُباإلصاب

داد.القُت:ىواٟت(ّ)

ٍبدفعوإىلأـسيفامرأة"كلديلالليلةغالـ،فسميتوباسمأيبإبراىيم"عنأنسبنمالكقاؿ:قاؿرسوؿاهللصلىاهللعليوكسلم:(ْ)
مقُت،يقاؿلوأبوسيف،فانبلقيأتيوكاتبعتوفانتهيناإىلأيبسيف،كىوينفخبكَته،قدامتألالبيتدخانا،فأسرعتا١تشيبُتيد

رسوؿاهللصلىاهللعليوكسلم،فقلت:ياأباسيفأمسكجاءرسوؿاهللصلىاهللعليوكسلم،فأمسكفدعاالنيبصلىاهللعليو
فقاؿأنس:لقدرأيتوكىويكيدبنفسوبُتيدمرسوؿاهللصلىاهللعليو"ماشاءاهللأفيقوؿ"كسلمبالصيبفضموإليو،كقاؿ:

تدمعالعُت،كحيزفالقلب،كًلنقوؿإًلمايرضيربنا،كاهللياإبراىيمإنا"وؿاهللصلىاهللعليوكسلم،فقاؿ:كسلم،فدمعتعينارس
،كتابالفضائل،بابرٛتتوصلىاهللعليوكسلمالصبيافكالعياؿكتواضعوكفضلذلك،ة.أخرجومسلمُبصحيح"بكحملزكنوف
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اهلل رسوؿ أف كسلمكما اهللعليو بيدصلى يعمل بناءهكاف ُب الكراـ أصحابو مع الشريفة

الشريفب حيثاشًتؾُبمسجده ا١تنورة، ا١تدينة منا١تهاجرينكاْلنصار،بنائو البناء كلمنحضر

صلىاهللعليوكسلمكصحابتواْلخيار،ككافرسوؿاهللصلىاهللعليوكسلمكعلىرأسهمرسوؿاهلل

:قائالندُتمنا١تهاجرينكاْلنصار،كىويردئينقلاٟتجارةكاللنبكيناك٢تاللبنا

(ُ)رةكا١تهاجلألنصارفاغفرةعيشإًلعيشاآلخراللهمًل

بعضهملبعضاستحثاثانكيقوؿنًبًككافاْلنصاركا١تهاجركفُبنفسالوقتينقلوفاٟتجارةكاللَّ

للهمم:

(ِ)مناالعملا١تضللؾلذالئنقعدناكالرسوؿيعمل

اليت كاٟترؼكالصناعات با١تهن مرتببة الناس ألقاب من منبقةككثَت كُب هبا. يعملوف كانوا

اٟتجاز٧تدبعضا١تهناقتصرتعلىبعضا١تناطقدكفغَتىا،كالزمزمي،فالٕتدمثلىذهالصنعةإًل

،كمبوؼ،ئُبمكةا١تكرمة،كنا كرمة،ككاف١تًلُبمكةاإتوجدًلكىيألقابمرتببةٔتهنباٟتـر

فاليكاديرلفيهمعاطلًلعمللوكًلمهنةهمأىلحرؼكصناعات،ىلمكةعلىمدارتارخيأ

ٝتاءالعائالتُبمنبقةاٟتجازبالرغممنانتساهباإىلأيكتسبمنهاقوتوكقوتمنيعوؿ،ككثَتمن

منبقةأخرلإًلأهنااشتهرتدكفغَتىا،فكانواينسبوفأكينادكفبأٝتاءمبعضا١تهنشأهناشأفأ
                                                                                                                                            

 .َٕصْج

ىػ/َُّْالقاىرة-.ا١تراغي،ط.بدكففىٖتقيق:الشيخأيبالوفامصب؛ا١تساجدحكاـساجدبألإعالـا٤تمدبنعبداهللالزركشي.(ُ)
 .ِِّـ،صُّٖٗ

ا(ِ) ىشاـ. ابن ا١تلك، عبد ٤تمد اللأبو معوضنسَتة ٤تمد علي ا١توجود، عبد أٛتد عادؿ ٖتقيق -.بوية: مكتبة-.ُط الرياض:
 .ٓٗ،صِـ،جُٖٗٗىػ/ُُْٖالعبيكاف،
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ا.حرفهمكصناعاهتماليتعرفواهب

هنةأك١تاٟتجازحسبعدةاعتباراتمنهامايتبعاكماتتنوعألقابككٌتكثَتمنالعائالتُب

متمنهادأٝتاءا١تدفأكالبلدافاليتق

لقبأككنيةالعائلة:ا١تدينةأكالبلدةأكالقرية،أكالقبيلة،أكالعشَتةاليتكمنأىماًلعتباراتُب

الزىراين،كالغامدم،كالقرين،كالبيشي،كاٞتيزاين،كغَتذلك.جاءمنهاربالعائلةمثل

أجدادالعائلةمثلكجاءتبعضاْللقابكالكٌتمنالصنعةكاٟترفةأكا١تهنةاليتكافيعملهبا

اْلعشابكالبخوركالنجاركالقزازبائعالصباغكالنحاسكالسركجينسبةإىلصنعسرجا٠تيلكالعبار

سبةلصانعاٟتلوياتكالكعكي،كالفراف،كالقباف،كٚتيعىذهالعائالتًلترتبطبالقرىبإًلكاٟتلواينن

.طُبتشابوالعملكا١تهنةفق

الدينيةمثل:اإلماـكا٠تبيبكا١تؤذفطكارتب لبعضالعائالتبالوظيفة بالنسبة اللقبأكالكنية

كظيفةإداريةعاليةُبالدكلةمثل:كبيتا١تاؿ،كالقاضيكا١تفيتكالشيخ،كمنالعائالتمايعودلتسلم

كالكتب كالكاتب، كاْلفندم، اٟتكمخكالبيككالباشا، جاءتمع كأغلبها كا٠تازندار، كالدفًتدار، انة،

العثماينللمنبقة.

يتعلقبالبعاـأكا١تأكوًلتمثل: ما عدسكمنيستعرضألقاببعضالعائالتجيدأفمنها

.كفواؿ

 كالنجدم،كمنها: اٟتجازم، مثل: العائلة رب منها قدـ اليت البلداف من مستمدة ألقاب

كالباكستاين، كالسندم، كالبنجايب، كا١تصرم، كالبغدادم، كالتونسي، كا١تغريب، كاليماين، كاٟتساكم،
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م،الداغستاين،كاْلفغاين،كغَتذلك.دكا٢تندم،كالبخارم،كالًتكستاين،كالبشقن

ابمشًتكة،ذكرىاعبدالوىابأبوسليماف،كىي:آداليتديتهنهاأىلاجملافكللحرؼكا١تهن

إليها.ٖتسُتالنيةبقضاءحاجاتالناس،كإعانتهمعليها،كتيسَتالسبلللتوصل -ُ

.اًلبتعادعنا١تغاًلةُباْلجورببلبزيادةمبالغفيها،فإهنامنقبيلالظلم -ِ احملـر

 لًتكجالبضاعةُبسبيلإقناعصاحباٟتاجة.التوقيمناٟتلفكاْلدياف -ّ

اٟتذرمنالفسق،كا٠تداعُبالصنعة،كالبيعبكلصورهكأشكالو. -ْ

.(ُ)السماحةُبالبيعكالشراءاصةاًللتزاـباآلداباإلسالمية،كاٟترصعليهاُبالتعامل،كٓت -ٓ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

العلماءكاْلدباء(ُ) البائف:نادم-.-ُط-.ا٢تجرمالقرفالرابععشرُبُباٟتجازكالوىرٌاقوفعبدالوىاببنإبراىيمأبوسليماف.
 .ِٖـ،صََِِىػ/ُِّْالبائفاْلديب،
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 اخلامتت: 
كرمناباإلسالـ،كجعلنامنأمةسيداْلناـسيدناهللالذمأنعمعلينابنعمةاإلدياف،كأداٟتم

،كتفضلعليناكجعلنامنأىلالبلداٟتراـ.صلىاهللعليوكسلممدكنبينا٤ت

 ىذا ْتثي من انتهيت قد كإحسانو كالصناعات"كبفضلو با١تهن كعالقتها كالكٌت اْللقاب

العربيةعربالعصور اٞتزيرة سمياتمارتباطعنإيضاحمدلورضتفيعالذمت"كاٟترؼبغربشبو

نعرؼتلك ىذهاْلسر،ككلنا هبا با١تهنكاٟترؼاليتكانتتقـو كألقابككٌتبعضاْلسراٟتجازية

،كلكنًليؤدما١تهنةاليتكانتفقطملاللقباآلسرحقا١تعرفة،كالكثَتمنهمُبالوقتاٟتاضرحي

امعي،كالببيب،ا١تهندس،كا١تعلم،كالضابط،كاٞتندم،و،فتجدمنىؤًلءاْلستاذاٞتئسببالتسميةآبا

با٠تدمةُبىذاالوطنا١تعباءبكلسعةكرحب،كالكثَتمنهم كالتاجر،كغَتىمالكثَت،كٚتيعهميقـو

منهمبأفاإلسالـحثناعلىالعملكعدـالتواكل،كانوايقوموفبتلكا١تهن،إديانانهربأفأجدادخيف

نامتهافمهنةمنا١تهن،كمليوجدمنيؤدمىذها١تهنةُباجملتمعاتترتبكاٟتياة،فإذاعزؼالناسع

حياهتم.ابمهنُبكلماحيتاجوالبشرُبمناحيحفاٟتياةًلبد٢تامنحرفيُتكأص

علمنا،كأفجيعلنامناهللعزكجلأفيكوففيومايفيد،كأسألوجلشأنوأفينفعنأتاراجية

ٔتايقدـ،كأفيهديناسبلالرشاد،إنوكيلذلككالقادرعليو.٦تنينتفع

علىىديورصابو،كمنحآلوكصكعلىكصلىاهللعلىسيدناكنبينامعمدأشرؼخلقاهلل،

الدين. إىليـو

أفاٟتمدهللربالعا١تُت.عواناندكآخر
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 ادلصادر وادلراجع

القرآفالكرمي. -1

ـ.ََِٓىػ/ُِْٔ،ُط-.ُباإلسالـلعبدالعزيز٤تمدسندماْلحكاـُبحقوؽاإلنساف -2

كحديثوْليبعبداهلل٤تمدبنإسحاؽ،ابنالعباسالفاكهي:ٖتقيقعبدرمكةُبقدميالدىأخبار -3

ـ.ََِّىػ/ُِْْ،مكةا١تكرمة:مكتبةاْلسدم-.ْط-.ا١تلكبنعبداهللبندىيش

بَتكت:داراٞتليل،-.ُط-.رطيبقبن٤تمدالنمرمالاًلستيعابًلبنعبدالرب،يوسفبنعبداهلل -4

ىػ.ُُِْ

القاىرة:دارالشعب،ب.ت.-.أسدالغابةًلبناْلثَت -5

ٖتقيقعلي؛(ىػِٖٓ٘تييزالصحابةًلبنحجر،شهابالدينأٛتدبنحجرالعسقالين)ُباإلصابة -6

ـ.ُِٗٗىػ/ُُِْبَتكت:داراٞتيل،-.ُط-.٤تمدالبجاكم

الزركشإعال -7 اهلل عبد بن حملمد ا١تساجد بأحكاـ الساجد ـ مصبي؛ الوفا أيب فىٖتقيق .طا١تراغي،

ـ.ُّٖٗىػ/َُّْالقاىرة،-.بدكف

بلداهللاٟتراـمعتعليقوا١تسمى:بإ٘تاـالكالـلعبداهللبن٤تمدالغازما١تكيأخبارإفادةاْلناـبذكر -8

ا١تلكنشردارةالرياض:مسودات-.عبداهللبندىيشٖتقيقعبدا١تلكبنىػ(؛ُّٓٔاٟتنفي)ت

عبدالعزيز.
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اسةمقارنةإلبراىيمالبحاكم.ر:دانكنظامانمذىبيماًلقتصاداإلسال -9

ـ.ُٖٓٗجدة:دارالبيافالعريب،-.ُط-.حملمدعبدا١تنعمعفرمياًلقتصاداإلسال -11

 -11 ااْلنسابلعبد اهلل عبد كتعليق تقدمي السمعاين: الباركدملكرمي الكتب-.ُط-.عمر دار بَتكت:

ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖالعلمية،

بَتكت:مكتبةا١تعارؼ،-.(ىػْٕٕ)ءالبدايةكالنهايةًلبنكثَت،إٝتاعيلبنعمربنكثَتْليبالفدا -12

ـ.ُٔٔٗ

اٟتبيشي -13 الوصايب عمر بن الرٛتن عبد بن ٤تمد اهلل عبد ْليب كاٟتركة السعي فضل ُب الربكة

ىػ.ُّْٓالقاىرة:مكتبةا٠تا٧تي،-.(ىػِٖٕ)ت

تاجالعركسمنجوا -14 الواسبىر ٤تمد مرتضىبن الًتزم؛الزبيدميالقاموسحملمد إبراىيم -.ٖتقيق

ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔالًتاثالعريب،ءبَتكت:دارإحيا

ساٟتديثارالقامودبَتكت:-.(ىػَُّ)رمدبنجري)تاريخالبربم(:البربم،٤تؾتاريخاْلممكا١تلو -15

للبباعة،ب.ت.

ىػ.ُّٖٓ،ُط-.(ىػََُْمدطاىرالكردم)التاريخالقومي١تكةكبيتاهللالكرميحمل -16

عبدا١تلكبندىيش.٥تبوط،توجدمصورتؤتكتبةالشيخ-ٖتفةاْلحبابُببيافاتصاؿاْلنساب -17

عبدالوىابعبدٖتقيق؛(ىػُّّٓكفورم)تا١تبارملعبدالرٛتنذامعالًتمجمبشرجذٖتفةاْلحو -18

٤تمدعبداحملسنالكتيب،ب.ط،ب.ت.شرن؛اللبيف
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ا١تنَتية-.تلبيسإبليسلعبدالرٛتنٚتاؿالدينأيبالفرجابناٞتوزم -19 البباعة مكتبة-القاصرة:إدارة

ب.ت.الدعوةاإلسالمية،

 -21 للمهتذيب زالكماؿ: بن يوسف م، )دعبالزكي يوسف بن عوادٖتق؛(ىػِْٕالرٛتن بشار يق

ـ.َُٖٗىػ/ََُْبَتكت:مؤسسةالرسالة،-.ُط-.معركؼ

الًتمذم،٤تمدبنعيسىبنسورة)سنن-اٞتامعالصحيح -21 ٖتقيقأٛتدشاكر،؛(ىػِٕٗالًتمذم:

ىػ.ُّٖٗ،اٟتليبمصبفىالقاىرة:مكتبة-.ِط-.ك٤تمدفؤادعبدالباقي،كإبراىيمبنعبوة

-.:عبدالعزيزبنإبراىيمالعمرمالرسوؿصلىاهللعليوكسلمعصرُباٟتجازاٟترؼكالصناعاتُب -22

ـ.َََِىػ/َُِْلياللنشركالتوزيع،يالرياض:دارإشب-.ّط

ا١تكيالشريفكاْلعالـ -23 -.اسةتارخييةكميدانيةلعبدا١تلكبنعبداهللبندىيشرد:بواحمليبةاٟتـر

ىػ.ُُْٓمكةا١تكرمة،

ىػ.ُِّٖدمشق:ا١تكتباإلسالمي،-.ِط-.ُباإلسالـليوسفالقرضاكمالؿكاٟتراـاٟت -24

؛السَتةالنبويةًلبنىشاـ،عبدالرٛتنبنعبداهللبنأٛتدا٠تثعميالسهيليالركضاْلنفُبتفسَت -25

ـ.ُٖٕٗىػ/ُّٖٗبَتكت:دارا١تعرفة،-.ٖتقيقطوعبدالرؤكؼسعد

باكستاف:نشرحديثأكادديي.-.(ىػّٖٓمر)الدارقبٍتللدارقبٍت،عليبنعسنن -26

ـ.ُْٗٗىػ/ُُْْبَتكت:دارالفكر،-.(ىػِٓٓ،عبداهللبنهبرامر)للدارميميالدارسنن -27

-.عبداٟتميدمراجعة٤تمد٤تِتالدين؛أيبداكدْليبداكد،سليمافبناْلشعثبنإسحاؽسنن -28
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بَتكت:دارالفكر،ب.ت.

-.دٖتقيقسعدبنعبداهللبنعبدالعزيزآؿٛتيٌ؛(ىػِٕٕسعيدبنمنصور)سعيدبنمنصورلسنن -29

ـ.ُّٗٗىػ/ُُْْالرياض:داراْلصمعي،-.ُط

الس -31 البيهنن علي بناٟتسُتبن .(ْٖٓي)قالكربلْلٛتد -.ُط-ىػ ٣تلسدائرة ا١تعارؼا٢تند:

ىػ.ُّْٕالعثمانية،

) -31 النسائي شعيب بن ْلٛتد النسائي َّّسنن غدةىػ(: أبو الفتاح عبد مكتب-.عناية حلب:

ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔاإلسالمية،ا١تببوعات

بَتكت:-.عبدالباقيفؤادٖتقيق٤تمد؛(ىػِٕٓكيٍت)زابنماجوًلبنماجو:معمدبنيزيدالقسنن -32

،ب.ت.دارالفكر

 -33 أٛتأسَت بن ٤تمد للذىيب، النبالء عالـ الذىيب)د عثماف شعيباْلرناؤكط؛(ىػْٖٕبن -.ٖتقيق

ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓمؤسسةالرسالة،-.ُط

-.علي٤تمدمعوضعبدا١تلك،ابنىشاـ:ٖتقيقعادؿأٛتدعبدا١توجود،دالسَتةالنبويةْليب٤تم -34

ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٖالرياض:مكتبةالعبيكاف،-.ُط

بَتكت:دارالكتب-.ا١تكييالفاسلبلداٟتراـلتقيالدين٤تمدبنأٛتدبنعلياالغراـبأخبارشفاء -35

العلمية،ب.ت.

اٞتوىرمغحاح)تاجاللصال -36 بنٛتاد إلٝتاعيل كصحاحالعربية( عبار؛ة الغفور عبد أٛتد -.ٖتقيق

ىػ.َُِْبَتكت:دارالعلمللماليُت،-.ِط
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ٖتقيقمصبفى؛(ىػِٔٓصحيحالبخارمللبخارم،٤تمدبنإٝتاعيلبنإبراىيمبنا١تغَتةالبخارم) -37

ىػ.َُُْدمشق:دارابنكثَت،-.ْط-البغا.ديب

ابنحباف،٤تمدبنحبافًلبنحصحيحابن -38 ؛(ىػّْٓباف)حبافبنأٛتدابنأيبحاًبالتيمي،

ىػ.ُُْْبَتكت:مؤسسةالرسالة،-.ِط-.ٖتقيقشعيباْلرنؤكط

)-ّٗ -39 إسحاؽبنخزدية بن ٤تمد ًلبنخزدية، مصبف؛(ىػُُّصحيحابنخزدية ٤تمد يٖتقيق

نشرا١تكتباإلسالميب.ط،ب.ت.؛اْلعظمي

-.ُط-.ٖتقيق٤تمدفؤادعبدالباقي؛(ىػُِٔشَتمالنيسابورم)قبناٟتجاجال١تسلمصحيحمسلم -41

ىػ.ُّْٕفىالبايب،بالقاىرة:مص

بَتكت:مؤسسة-.ُط-.٢تجرملعبداهلل٤تمدأبكرامنتراثمكةا١تكرمةُبالقرفالرابععشرصور -41

القرآف، ـ.ََِٓىػ/ُِْٓعلـو

كالنشرب.ط،داربَتكتللبباعة-ىػ(.َِّللزىرم،٤تمدبنسعدبنمنيع)كربللالببقاتا -42

ب.ت.

اٞتزء،نعاصرىممنذكمالسلبافاْلكربمكأياـالعربكالعجمكالرببرُبالعربكديوافا١تبتدأكا٠ترب -43

ا١تس اْلكؿ بػ ا١تغريب)امى خلدكف بن الرٛتن لعبد كدار-.ِط-.١تقدمة( ا١تدرسة مكتبة بَتكت:

ـ.ُُٔٗكالنشر،للبباعةالكتاباللبناين

اٟتجاز -44 ُب كالوراقوف كاْلدباء عشرُبالعلماء الرابع أبوالقرف إبراىيم بن الوىاب لعبد ا٢تجرم
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ـ.ََِِىػ/ُِّْاْلديب،البائفالبائف:نادم-.ُط-.سليماف

ـ.ُٕٖٗالقاىرة:مكتبةكىبة،--.العملكالعماؿكا١تهنُباإلسالـلزيدافعبدالباقي -45

إماـاٟترمُت)ت -46 (:ىػْٖٕغياثاْلممُبالتياثالظلملعبدا١تلكبنعبداهللأيبا١تعايلاٞتويٍت،

ىػ.ََُْجامعةقبر،-الدكحة:كليةالشريعة-.ُط-.ٖتقيقعبدالعظيمالديب

العسقالين)فتح -47 شهابالدينأٛتدبنحجر ؛(ىػِٖٓالبارمبشرحصحيحالبخارمًلبنحجر،

ا٠تبيب ك٤تبالدين الباقي، عبد فؤاد كأٛتد باز، بن العزيز عبد الشيخ ا١تكتبة-.ٖتقيق القاىرة:

ىػ.َُّٖالسلفيةكمكتبتها،

ـ.ُُْٓىػ/َُّْ:دارالفكر،بَتكت-.للفَتكزأبادم،٤تمدبنيعقوبالشَتازماحمليطالقاموس -48

بَتكت:دار-.ُط-.ٖتقيق٤تمودعرنوس؛ا١تستبابحملمدبناٟتسنالشيباينالرزؽاًلكتسابُب -49

ـ.ُٖٔٗالكتبالعلمية،

بنعليبنأٛتدومنظًلبنلسافالعرب -51 بَتكت:دارصادر،ب.ت.-ىػ(.ُُٕ)ر.٤تمدبنمكـر

قاسمالنجدمكابنو٤تمد،الرٛتنبن٤تمدبنعبدتيمية:ٚتعأٛتدبنـ٣تموعفتاكلشيخاإلسال -51

لشئوفٛتواهللبإشراؼالرئاسةالعامةرطبععلىنفقةخادـاٟترمُتالشريفُتا١تلكفهدبنعبدالعزيز

اٟترمُتالشريفُت.

.داراْلندلسبَتكت:-.عليبناٟتسُتللمسعودم،الذىبكمعادفاٞتوىرمركج -52

ٖتقيقمصبفىىػ(؛ُْٓلىالصحيحُتللحاكم،٤تمدبنعبداهللاٟتاكمالنيسابورم)عا١تستدرؾ -53
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 ـ.َُٗٗىػ/ُُُْبَتكت:دارالكتبالعلمية،-.ُط-.عبدالقادرعبا

ـ.ُُٗٗالعريب،القاىرة:دارإحياءالًتاث-.(ىػُِْبنحنبل)دمسنداإلماـأٛتدبنحنبلْلٛت -54

بداهلل٤تأيبعللقاضيمسندالشهاب -55 -.عبداجمليدالسلفيٖتقيقٛتدمالقضاعي؛مدبنسالمة

ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓبَتكت:مؤسسةالرسالة،-.ُط

أيبيعلي -56 ا١تثٌتأيبيعلىا١توصلي)مسند بنعليبن ا١تأموف-.ُط-.(ىػَّْٕلٛتد داك دمشق:

ىػ.َُْْللًتاث،

اْلحاديثكاآلثا -57 أرا١تصنفُب بن ٤تمد بن اهلل )لعبد شيبة ضبط(ىػِّٓيب السالـ؛ عبد ٤تمد

ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔبَتكت:دارالكتبالعلمية،-.ُط-.شاىُت

) -58 الصنعاين مهاـ بن الرزاؽ لعبد اْلعظمي؛(ىػُُِا١تصنف الرٛتن حبيب ا١تكتب-.ِ-.ٖتقيق

ـ.ُّٖٗىػ/َُّْاإلسالمي،

اْلك -59 ا١تعجم أٛتسط بن سليماف )دللبرباين، أيوب البٖت؛(ىػَّٔبن ٤تمود -.ُط-.افحقيق

ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔالرياض:مكتبةا١تعارؼ،

أيوب) -61 بن أٛتد بن سليماف للبرباين، الكبَت السلفي؛(ىػَّٔا١تعجم اجمليد عبد ٛتدم -.ٖتقيق

ـ.ُٖٔٗ،للبباعةبغداد:الدارالعربية-.ُط

ىػ.َُِْكىبة،القاىرة:مكتبة-.ُط-.مقوماتالعملُباإلسالـلعبدالسميعا١تصرم -61

جدة:دار-.ِط-.القرفالرابععشرللهجرةحملمدعليمغريبُبياةاًلجتماعيةُباٟتجازٟتمالمحا -62
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ـ.ُٖٓٗىػَُْٓالعلمللبباعةكالنشر،

حيدرأباد،الدكن:مكتبة-.ُط-.(ىػٕٗٓكاْلممًلبناٞتوزم،عبدالرٛتن)ؾا١تنتظمُبتاريخا١تلو -63

 ىػ.ُّٕٓا١تعارؼالعثمانية،

ٖتقيقطاىرأٛتد؛(ىػَٔٔالنهايةُبغريباٟتديثكاْلثرًلبناْلثَتأيبالسعاداتا١تبارؾبن٤تمد) -64

ت.ب.سالمية،اإلا١تكتبة-.الزاكمك٤تمود٤تمدالبناحي

البغدادم -65 القرشي بكر أيب ٤تمد بن اهلل لعبد الورع اٟتمود؛كتاب ٛتد بن ٤تمد -.ُط-.ٖتقيق

ـ.ُٖٖٗىػَُْٖلدارالسلفية،الكويت:ا


